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رشادت های مردم اصفهان در هشــت سال دفاع مقدس تا جایی بود که 
حضرت امام)ره( در مورد نقش مردم اصفهان در دفاع مقدس فرمودند: 
در کجای دنیا می توانید شــهری مثل اصفهان پیدا کنید که در یک روز 
300 شهید را تشییع کند؟ نقش مهم و اساسی نیروی هوایی و در رأس 

آن نیروی هوایی اصفهان با شهیدانی مانند شهید بابایی و...

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح دیروز به دانشگاه تهران رفت تا در مراسم 
روز دانشجو برای دانشجویان این دانشگاه ســخنرانی کند. روحانی در این مراسم برای 
دانشجویان درد  دل کرد. از مشــکالت دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته گفت، به 
نقدها و کنایه های تند و تیز مخالفان اشاره کرد و توصیه ای هم به مخالفان و منتقدان 
دولت داشت و از آنها خواست لحن خود را آرام و منطقی تر کنند. در ادامه اهم سخنان 
وی را می خوانید: انقالب ما به سادگی به دست نیامده است. بنده به یاد ندارم انقالب 

بزرگی با این ویژگی ها که از سال 41 مردم در کنار هم ایستادند...

ابتدای هفته بود که مسئوالن شــرکت آب  و فاضالب استان اصفهان 
از قطعی آب در برخی از نقاط شهر و استان خبر دادند؛  قطعی ای که 
تا دو روز ادامه داشت و درنهایت روز دوشنبه بود که مدیرعامل آبفای 
اصفهان خبر داد آب بیشــتر نقاط اســتان اصفهان که بر اثر گل آلود 
شدن ورودی آب به تصفیه خانه باباشیخعلی قطع شده بود، به صورت 
تصفیه شده به خانه های مردم بازگشت. هاشــم امینی با بیان اینکه 
ورود حجم زیادی از آب گل آلود به تصفیه خانه باباشیخعلی که تصفیه 
خانه آب شرب است، باعث شد در تصفیه آب اختالل ایجاد شود، گفت: 
با وجودی که شــب شــنبه پس از یک روز کامل قطعی آب، به مردم 
قول دادیم که آب شــرب وصل می شــود و این اتفاق افتاد، اما ساعت 
یک و نیم نیمه شب بود که کدورت آب ســنگین شد. حداقل میزان 
ظرفیت تصفیه خانه سه متر مکعب اســت که تا اواخر یکشنبه شب 
مشکل قطعی و افت فشار آب حل شد؛ آب برگشت اما ماجرا همچنان 
ادامه دارد. روز گذشته اســتاندار اصفهان در پی برخی از قطعی های 
صورت گرفته در خصوص آب شرب مصرفی بعضی از مناطق اصفهان 
در روزهای گذشته دســتور داد علل این موضوع به فوریت، بررسی و 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از موارد مشــابه در آینده اتخاذ شود. 
رسول زرگرپور در جلسه بررسی مشکالت ایجاد شده درخصوص آب 
آشامیدنی شهر اصفهان در روزهای اخیر، با اشاره به امکان نفوذ رسوب 
به تصفیه خانه، گفت: باید با تمهیدات الزم، قدم به قدم با نفوذ رسوب 
به تصفیه خانه مقابله کنیم. استاندار بر لزوم استفاده از حضور مشاور 
خاک شناسی تاکید کرد و گفت: باید رسوبی که وارد تصفیه خانه شده 
است، شناسایی و منبع آن مشخص شود تا در صورت نیاز تثبیت خاک 
برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده صورت گیرد. زرگرپور 
با بیان اینکه برای تامین آب شرب اصفهان، آب به صورت قطره چکانی 
مدیریت می شود، اظهار داشــت: در این زمان نیز باید مخازن تامین 
آب شهر کامال پر می بود تا در زمان های اضطراری و بحرانی با مشکل 
مواجه نمی شدیم. وی با اشاره به نخاله های موجود در مسیر رودخانه 
زاینده رود گفــت: فرمانداران بایــد ظرف چند روز آینده نســبت به 

جمع آوری نخاله ها اقدام کنند.

رییس جمهور عواقب نقض برجام را به آمریکا گوشزد کرد:

با عکس العمل شدید 
ایران مواجه می شوید

میزان مصرف گاز و بنزین اصفهانی ها در فصل سرما اعالم شد؛

هرگز نشه فراموش!

»۷۲ خط اشک« از چشم اصفهان

3
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نقش اصفهان در هشت سال دفاع مقدس؛ 

در پی قطعی آب در برخی از مناطق اصفهان صورت گرفت؛معجزه خرازی و یاران

دستور استاندار اصفهان برای 
بررسی فوری علل قطعی  آب شرب

11

 نگاهی انتقادی به تراکم دانشگاه ها در ایران؛

فارغ التحصیلی فله ای!
10

سایتی که ما را آرام می کند

بفرمایید کمی آرامش!
5

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید چهار محال و بختیاری خبر داد:

بهره مندی ۲4 هزار نفر از 
ایثارگران استان از بیمه تکمیلی   

7

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مورد شرایط سپاهان 
پیش از بازی با صبای قم اظهار داشت: شناخت زیادی 
از صبا نداریــم؛ چرا که هنوز آنالیزی انجــام نداده ایم؛ 
البته صبا در کل تیم خوبی اســت و مقابل اســتقالل 
هم موقعیت های بســیار خوبی داشــت ولی نتوانست 

از این فرصت ها اســتفاده کند. مهــدی امینی ادامه 
داد: صبای قم برای بازی مقابل ما، ســه بازیکنش را به 
علت محرومیت در اختیار ندارد و مسابقه نیز در زمین 
خودمان برگزار می شــود و ما هم شرایط خوبی داریم. 

درست است که در بازی قبلی نتیجه خوبی...

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان :

هواداران حق دارند ناراحت باشند

14

ادامه در صفحه 2

خبر آخر

 برگزاری ششمین همایش کشوری شعر آیینی؛
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پیشنهاد سردبیر:
مسکو؛ حامل یک پیام آمریکایی برای ایران

دیدگاهسیاست خارجهپارلمانواکنش

سخنگوی شورای نگهبان به صحبت های اخیر نماینده 
مجلس پیرامون تاییــد صالحیت ها واکنش نشــان 
داد.عباســعلی کدخدایی در این باره گفت: »هر کس 
مدارکی دال بر وقوع تخلف دارد به مراجع دادگستری 
و مراکز نظارتی مراجعه کند و ما حاضریم در این زمینه 
کمک کنیم«. اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان، 
به بخشــی از صحبت های یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی در میزگردی در دانشــگاه امیر کبیر 
اشــاره دارد که گفتــه بود:»کاندیدایــی در مجلس 
ثبت نام کــرده که می گوینــد به او گفته شــده برای 
تایید صالحیتــش باید دو میلیارد پــول بدهد که بعد 
هم به 500 میلیون تومان راضی شــدند که البته بنده 
نمی گویم شورای نگهبان گفته آنچه می گویم نقل قول 
اســت«.کدخدایی افزود: ایــن نماینده قبــال هم در 
مجلس این موضوع را به من گفته بود و من به او گفتم 
مدارکتان را ارائه دهید؛ اما تاکنون مدرکی داده نشده 
اســت؛ البته ما هنوز از این مسئله استقبال می کنیم و 
اگر کسی مدرکی ارائه دهد، ان شاا... رسیدگی شده و 

مشخص می شود که مسئله چه بوده است.

رییس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک بابیــان اینکه 
کمیته نظارت بر برجام اتفاق نظر دارند که تمدید این 
تحریم ها نقض برجام اســت، گفت: اگر رییس جمهور 
آمریکا تمدید قانون تحریم ها را امضا کند پاسخ ایران 
مقتضی و محکم خواهد بــود. علی اکبر والیتی رییس 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در نشســت خبری که صبح دیروز برگزار شــد، 
بابیــان اینکه اگر همــکاری روســیه در موضوع نفت 
و کاهش 300 هزار بشــکه ای وجود نداشــت معلوم 
نبود اجــالس اوپک به نتیجه برســد، اظهار داشــت: 
قطعا درخواســت ایران برای این کار و دســتور پوتین 
کارساز بوده است.  والیتی با اشــاره به تمدید تحریم  
10 ساله کشورمان از سوی سنای آمریکا تصریح کرد: 
اگر رییس جمهــور آمریکا تمدید قانــون تحریم ها را 
امضا کند جمهوری اسالمی پاســخ مقتضی، روشن و 
محکمی خواهد داد. وی گفت: آنچه آمریکایی ها آرزو 
داشــتند محقق نشده و باگذشــت زمان این حقیقت 
مشخص شده که آمریکایی ها نمی توانند و این اجازه به 

آنها داده نمی شود که کدخدای دنیا باشند. 

سخنگوی شورای نگهبان:

اگر کسی برای تایید صالحیت 
پول داده، مدرکش را ارائه کند

علی اکبر والیتی:

 پاسخ ایران به تمدید 
تحریم ها، محکم خواهد بود

علی الریجانی :

دولت برای برگرداندن 
حقوق های نجومی کاری نکرد

رییس سازمان بسیج اساتید:

 2۳ تیر به عنوان روز
»بدعهدی آمریکا« نامگذاری شود

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در نشست 
خبری خود با رســانه هــا که به مناســبت روز مجلس 
برگزار شد، در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره گالیه 
اخیر رهبر معظم انقــالب مبنی بر اینکــه در ماجرای 
حقوق هــای نجومی ابهامات مردم پاســخ داده نشــد 
و اینکه این اشــکال به کجا بر می گردد، اظهار داشــت: 
حتما ســرعت عملی که مورد توقع حضــرت آقا بوده، 
درست است؛ یک بار هم به من فرمودند این پول هایی که 
به صورت گزاف گرفته شده، باید برگردانده شود که این 

توقع سنجیده ای است.
 رییس مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: توقع 
رهبر انقالب باعث شــد که دیوان محاسبات فعال شده 
و موضوع را پیگیری کند؛ ممکن بــود زودتر از این هم 
بتوان پیگیری کــرد به گونه ای که خود دســتگاه های 
دولتی بایــد همــان روز اول پیگیری مــی کردند که 
این مبالغ برگردد. ایــن کار را نکردند تــا اینکه دیوان 
 محاســبات وارد شــد و برای تــک تک افــراد پرونده

تشکیل داد.

سهراب صالحی رییس سازمان بسیج اساتید کشور ضمن 
انتقاد از شورای عالی انقالب فرهنگی به دلیل نامگذاری 
روز تصویب برجام به نام روز گفت و گو و تعامل ســازنده با 
جهان، طی فراخوانی از ملت رشید و آزاده ایران خواستار 
نامگذاری این روز به نام »روز بدعهدی آمریکای جنایتکار 

با ملت ایران« در تقویم رسمی کشور شد.
در این نامه خطــاب به اعضای شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی آمده است: با مراجعه به اینترنت، متاسفانه با یک 
کج سلیقگی غیرقابل باور از سوی کسانی که مسئول حفظ 
فرهنگ ایران اسالمی در آن شورا هستند، مواجه هستیم 
و آن اینکه روز 23 تیر در تقویم رسمی 1396 جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان »روز گفت و گو و تعامل سازنده 
]ایران[ با جهان« نامگذاری شــده است.صالحی از ملت 
خواســت که موافقت خود را به صورت نام و نام خانوادگی 
به شــماره پیامــک  6600003720 بــا تقاضای ثبت 
نامگذاری روز 23 تیرماه، روز تصویــب برجام، به عنوان 
»روز بدعهدی آمریکای جنایتکار با ملت ایران« در تقویم 

رسمی کشور اعالم کنند.

بین الملل

به گزارش پایــگاه اینترنتی روزنامــه ملیت، نیروهای 
پلیس، »صفری ییلماز« را که از اعضای حزب )کردی( 
مناطق دموکراتیک اســت، سوم دســامبر به دستور 
دادستانی حکاری دستگیر کرده بودند. از سوی دیگر، 
14 تن از اساتید دانشگاه فنی ییلدیز پس از تفهیم اتهام 
در دادگاهی در اســتانبول روانه زندان شدند. این افراد 
در میان 30 تن از اساتید دانشگاه فنی ییلدیز بودند که 
اخیرا در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول به اتهام 
ارتباط با جنبش فتح ا... گولن دستگیر شده بودند. خبر 
دیگر حاکیســت در عملیاتی که به صورت همزمان در 
استانبول، آیدین، مانیسا و آنتالیا اجرا شد، 8 تن از افراد 
مظنون به ارتباط با جنبش فتح ا... گولن، که قصد فرار 

به یونان را داشتند، دستگیر شدند.

بر اثر حمله هوایی جنگنده های عربســتان به کشتی 
پاکستانی در ساحل یمن، 6 ملوان آن کشته و 6 نفر دیگر 
از خدمه آن مفقود شدند. دیلی پاکستان نوشت: رسانه ها 
ادعا کرده  اند که احتماال جنگنده عربستانی به اشتباه این 
کشتی را هدف قرار داده است. گمان خلبان بر این بوده 
که این کشتی حامل سالح برای نیروهای »انصارا...« یمن 
بوده است. بر اثر این حمله کشتی به طور کلی منهدم شد 
ولی تا کنون هیچ مقام رسمی عربستانی در این خصوص 
اظهارنظر نکرده است.  عربســتان به بهانه بازگرداندن 
رییس جمهور مســتعفی یمن، از مارس ســال 2015 
اقدام به بمباران شهرهای مختلف یمن کرده و به اعتراف 
رسانه های ســعودی تاکنون بیش از 11400 شهروند 

یمنی را به خاک و خون کشیده است.

روزنامــه انگلیســی »تایمز« گــزارش داد کــه ظاهرا 
اتحادیه اروپا قصد دارد به دمشــق پیشنهاد کمک های 
مالی در قبال در قدرت ماندن معارضان مســلح سوریه 
در برخی مناطق این کشــور را مطرح کنــد. طبق این 
 گــزارش، پیشــنهادات جدیــد اتحادیه اروپا توســط 
»فدریکا موگرینی« رییس سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا در نشســت دو هفته پیش وی با رهبران معارضان 

سوری مطرح شده است. 

ادامه پس لرزه های کودتای 
نافرجام ترکیه

 حمله هوایی عربستان 
به کشتی پاکستانی

اتحادیه اروپا به دنبال ارائه 
پیشنهاد مالی به »بشار اسد« 

در ادامه اهم سخنان وی را می خوانید:
  انقالب ما به سادگی به دست نیامده است. بنده به یاد ندارم 
انقالب بزرگی بــا این ویژگی ها که از ســال 41 مردم در کنار 
هم ایستادند و پشت سر امام)ره( مبارزه کردند و انقالب  را به 
پیروزی رساندند و استقرار بخشیدند و در برابر تجاوز دشمنان 
ایستادند و در برابر تحریم مقاومت کردند. من انقالبی پشیمان 

را نمی شناسم. 
  ما هیچ قدمی در مسئله برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام 
معظم رهبری مشــورت کردیم، جلســه گذاشــتیم و ایشان 
نامه های هایشان مکتوب  اســت؛ نامه هایی که به بنده خطاب 
کرده اند و دستوری که بنده روی نامه های ایشان داده ام، هیچ 
نامه ای نبوده که ایشان بنویســد و من دستور قاطع ندهم که 
عین آنچه که ایشان گفته اند باید اجرا شود. البته حاال ممکن 
است درصدی که مورد نظر ما بوده در مقام عمل در جایی کم 
و کسر آورده باشــیم اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشان 
اجرا شــود، بنده خدا را گواه می گیرم روزی شد که ایشان در 
یک موردی دســتوری داد و بنده هم خدمت ایشان گفتم این 
خیلی مشکل است اما ایشان گفت توکل کنید به خدا و بروید 

جلو و ما هم گفتیم باشد. 
  اگر یــک روزی خطر باشــد ما همه بســیجی هســتیم. 
ما اگــر روزی خطــر بخواهد این کشــور را تهدیــد کند آن 

وقت دیگر جنــاح نمی شناســیم. حزب نمی شناســیم. این 
دانشــگاه و آن دانشــگاه ندارد. این طایفه و آن طایفه ندارد، 
 بحث ملی اســت. بحث جناحی نیســت. از کشــورمان دفاع 

خواهیم کرد. 
  اگر رهبری انقالب تاییــد، حمایت و هدایت نکرده بود و اگر 
مجلس رای نداده بودند و اگر همه با هم نبودیم نمی توانستیم. 
اصال قدرت مــا در مذاکره با دیگران از ملت نشــأت می گیرد. 
اگر دنیا بداند رییس جمهوری که با آنها دارد صحبت می کند 
)حاال هرکه در مقام رییس جمهوری باشد(، نماینده کل ملت 
اســت و همه ملت از او حمایت می کنند، با قدرت می تواند با 
طرف مقابل صحبت کند؛ اما در مقابل اگر رییس جمهوربداند 
حامی ندارد و خودش اســت با یک حــزب و گروه خب معلوم 
است ناتوان خواهد بود و نمی تواند حرفش را به کرسی بنشاند.

  ما چیزی را از دســت ندادیــم. آنها این را می خواســتند و 
می گفتند در 20 یا 100 سانتریفیوژ نداشــته باشید. بعدش 
هم می خواستند تحقیق و توســعه را ممنوع کنند. اگر ایران 
می پذیرفت واقعا خســارت بزرگی برای کشــور بود. ما داریم 
تحقیق و توســعه مان را ادامه می دهیم. IR8 ما االن دارد کار 
می کند که قبال ســاخته بودیم و راه نیفتاده بود. بعد از برجام 
اولین کاری که کردیم تزریق به IR8 بود. این IR8 االن فعال 

است و ما داریم مراحل بعدی آن را طی می کنیم. 

  اگــر االن آنچه کنگــره تصویب کرده اجرایی شــود نقض 
فاحش و صریح برجام اســت و با عکس العمل بســیار تند ما 
مواجه خواهد شد.  مسئله برخورد با نقض برجام نظر واحد در 
کشور است. هیچ اختالف نظری بین دولت، مجلس و نظراتی 
که مقام معظم رهبری دارند که ســر جای خودشــان است و 
همه قوا زیرنظر ایشــان فعالیت می کنند، وجــود ندارد. اگر 
رییس جمهور آمریکا همین قانون را امضــا کند و بعد تعلیق 
کند حتی این مقدار را هم ما تخلف از برجام می دانیم. در برابر 
همین مقدار هم عکس العمل نشان خواهیم داد. فردا )امروز(

جلســه هیئت نظارت بر برجام را خواهیم داشت و بحث مان 
در این جلســه این اســت که عکس العمل را در آن مشخص 
می کنیم و اعالم می کنیم. بنده به دوســتان خوب و انقالبی ام 

عرض می کنم که نگران نباشند. دلواپس نباشند. 
  اصل نقد خیلی خوب اســت. نقد کنید انتقاد کنید اما دقت 
کنید جمالتی که به کار می برید درســت و دقیق باشد. چون 
همه مســلمانیم، انقالبیم و همه مان می دانیم که دروغ حرام 

است نباید چیزی غیرواقعی بیان شود. 
  شــما می  گویید رکود و بیکاری. این حرف درستی است. ما 
از یک رکود عمیقی رنج می بریم. این حرف صحیحی اســت 
اما در سال 91 و 92 که رشــد ما منفی بود. در سال 91 رشد 
منفی 6/8 بود. در ســال 92 هم منفی 1/2بــود یعنی در کل 
منفی 9 درصد بود. در سال 93 رشــد ما 3 درصد بود پس ما 
در سال 93 از رکود عبور کردیم. در سال 94 به خاطر کاهش 
قیمت نفت دچار تنگنای بسیار زیادی شدیم. تمام کشورهای 
تولیدکننده نفت در سال 94 و امســال از ذخایرشان استفاده 
کردند. از روســیه گرفته تا قطر تا عربســتان، کویت و عراق. 

ونزوئال که وضعشان خیلی بدتر شد و شرایط سختی دارند. 
  ما در سال گذشته 20 درصد، امسال هم 20 درصد از درآمد 
نفتی  را به صندوق توسعه واریز کردیم. اصال اقتصاد مقاومتی 
معنایش همین اســت. اقتصاد مقاومتی یعنی ما اقتصاد را به 
گونه ای بسازیم که در شرایط فشار و در شرایط سخت بتوانیم 

راه اقتصادی مان را پیش ببریم. 
  ما نبایــد کار صحیح و خوب را فرامــوش کنیم. می خواهم 
بگویم امید به آینده اصل اســت. شــما اگر این امید را از بین 
ببرید هر کســی، حال رســانه باشــد، روزنامه باشد، فضای 
مجازی باشــد هرچه بخواهد باشــد، اگر امید را از بین ببرند 
یعنی مردم بگویند فایده ای ندارد هر دولتی می آید هر شعاری 
می دهد بدبختــی ما ادامه پیدا می کنــد. اینکه خالف انقالب 
است و خالف پیشرفت نظام اســت. بله ما مشکل داریم و من 
قبول دارم. شما می  گویید بیکاری. حق با شماست. در مسئله 
بیکاری ما مشکل داریم اما دولت در این سال ها بیش از 700 
هزار شــغل جدید درست کرد. هم سال گذشــته هم امسال. 
البته ورودی به کار خیلی بیشتر اســت.   یک میلیون و 200 

هزار ورودی داریم، 500 هزار بیکاری باال می رود. 
 خواهش من این است که وحدت، اتحاد ما در عین حال که 
نظرات مختلفی داشته باشیم که اشکالی هم ندارد، لحن ها را 

مقداری آرام تر کنیم و اخالقی تر کنیم .

 اگر یک روزی 
خطر باشد ما 
همه بسیجی 

هستیم. ما اگر 
روزی خطر 
بخواهد این 

کشور را تهدید 
کند آن وقت 
دیگر جناح 

نمی شناسیم

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان صبح دیروز به دانشــگاه تهران رفت تا در مراسم روز دانشجو برای 
دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کند. روحانی در این مراسم برای دانشجویان درد  دل کرد. از مشکالت دولت 
تدبیر و امید در سه سال گذشــته گفت، به نقدها و کنایه های تند و تیز مخالفان اشاره کرد و توصیه ای هم به 

مخالفان و منتقدان دولت داشت و از آنها خواست لحن خود را آرام و منطقی تر کنند.   

رییس جمهور عواقب نقض برجام را به آمریکا گوشزد کرد:

باعکسالعملشدیدایرانمواجهمیشوید

ویژهیادداشت

اخبار

عکس روز

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم 
استرآبادی را تسلیت گفتند

ظریف و همسرش
با لباس مخصوص در معبد

به نقــل از پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت  
آیت ا... العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی 
درگذشــت عالم جلیل القدر مرحوم حجت االسالم و المسلمین 

آقای حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
به مناســبت هفتمین روز درگذشــت عالم جلیل القدر مرحوم 
حجت االســالم و المســلمین آقای حاج شــیخ محمــد فاضل 
اســترآبادی رضوان ا...  علیه مراتب تســلیت خــود را به خاندان 
گرامی و شــاگردان و ارادتمندان آن بزرگوار معروض می دارم و 
علو درجات ایشــان را که عالمی عامل و پرورش دهنده  طالب و 
فضال و پدر گرانقدر شــهید بودنــد از خداوند متعال مســئلت 

می نمایم.
سید علی خامنه ای   -    16/ آذر ماه/ 1395

محمد جواد ظریف در ســفر به هند به همراه همسرش در معبد 
طالیی این کشــور واقع در منطقه امریتســار حضــور یافت و از 

بخش های مختلف آن دیدن کرد.

تصمیم مهم، امروز اتخاذ می شود

امیر رضایی حداد:

»سپر« موشک انداز ارتش
به آب های خزر می رود

حزب ندای ایرانیان، خواستاربرکناری 
۱۶۵ مدیر بازنشسته شد

حجت االسالم حسن روحانی از تشکیل جلســه هیئت نظارت بر 
برجام برای بررســی تحریم های 10 ســاله علیه ایران خبر داد و 
گفت: این جلسه امروز تشکیل خواهد شد. قرار است در این جلسه 
تصمیم الزم برای مقابله با تمدید تحریم های 10 ساله علیه ایران 

توسط آمریکا اتخاذ شود.
اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام را حجت االســالم حســن 
روحانــی رییس جمهور، علــی  الریجانی رییس مجلس شــورای 
اســالمی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حســین دهقان 
وزیــر دفاع، علــی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیــت ملی، 
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی، سعید جلیلی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و علی اکبــر والیتی رییس مرکز 
بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری تشــکیل می دهند. 
همچنین دریابان علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی، 

همزمان دبیر این هیئت است.

امیر دریادار افشــین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال و منطقه 
چهارم دریایی ارتش گفت: جدیدترین ناو موشــک انداز ارتش در 
شمال کشــور تحت عنوان پروژه ســینا 4، آخرین مراحل ساخت 

خود را طی می کند. 
وی افزود: این ناو موشــک انداز توســط صنایع دریایی شــهید 
تمجیدی وزارت دفاع در حال ســاخت است و در دهه فجر امسال 

یکی از فازهای الحاق آن صورت می گیرد.
رضایی حداد همچنین اعالم کرد: این ناو موشــک انداز نسبت به 
3 عضو دیگر خانواده سینا پیشرفته تر است و ضمن ارتقای کیفی، 

بسیاری از ایرادات نمونه های قبلی نیز برطرف شده است.
فرمانده ناوگان شــمال ارتش با بیان اینکه زمان ســاخت این ناو 
نســبت به نمونه های قبلی بسیار کوتاه تر شــده است، توان رزمی 
آن را مانند دیگــر ناوهای کالس ســینا عنوان کــرد و گفت: ناو 
موشک انداز ســینا4 با نام ناو جمهوری اسالمی »سپر« به آب های 

خزر خواهد رفت.

حزب ندای ایرانیان در نامه ای به رییس کل ســازمان بازرسی کل 
کشور خواستار برخورد و رسیدگی جدی به وضعیت بازنشستگانی 
شــد که علی رغم منــع قانونی هنــوز در مســئولیت های خود 
مشغول به کار هستند. در این نامه با اشــاره به ابالغ قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی و بی توجهی برخی 
وزارتخانه ها به این قانــون، از نبود اراده جــدی در زمینه گردش 

نخبگان انتقاد شده است.
در ضمیمــه این نامه بــه صورت مصداقــی، اســامی 165 نفر از 
مدیرانی ذکر شده که وضعیت اشتغال آنها، نیاز به بررسی دقیق تر 

از سوی سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
در ادامه بخشی از  این نامه را خواهید خواند :

...به هرحال به نظــر می رســد اتفاقات تلخی که طــی دو هفته 
گذشته ) اشاره به حادثه ای تلخ قطار ( در کشور به وقوع پیوسته و 
مردم ایران اسالمی را نگران، داغدار و پریشان کرده بیشتر از آنکه 
ناشی از فرسودگی سیستم ها و تجهیزات باشد به دلیل فرسودگی 
بافت مدیریتی کشــور و فقدان نیروهای جــوان، با انگیزه و خالق 
برای ایجاد تحوالت جدی در ســاختارهای ناکارآمد بوده و اقدام 
عاجل سازمان بازرســی کل کشور می تواند سیســتم مدیریتی 
فرسوده و پیرساالر مدیریت اجرایی کشور را از وضع کنونی نجات 

دهد .

کافه سیاست

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی با حضور در آیین نکوداشت 
روز دانشجو با عنوان بررسی مسائل دانشجو و دانشگاه در کرمان سخنرانی کرد. 
این نشست در حالی برگزار شــد که خبرنگاران نتوانستند به محل سخنرانی 
در تاالر وحدت این دانشگاه راه یابند.همانگونه که از قبل اعالم شده بود فقط 
دانشــجویان با ارائه کارت دانشجویی می توانســتند وارد تاالر وحدت شوند 
و از ورود افراد دیگر از جمله خبرنگاران و تصویربرداران رســانه های مختلف 
جلوگیری شد. همچنین شــماری از دانشــجویان به دلیل تکمیل ظرفیت 
سالن، پشت در تاالر وحدت ماندند و از طریق یک بلندگو تالش کردند صدای 
ســخنران را بشــنوند. جلوگیری از ورود خبرنگار و تصویربردار برای پوشش 
سخنرانی شخصیت های میهمان دانشگاه شهید باهنر با این استدالل که برنامه 
داخلی تشکل های دانشجویی اســت، پیش از این نیز بارها تکرار شده است. 
مطهری پیش از این مراســم با آیت ا... جعفری نماینده ولی فقیه در استان و 

همچنین با استاندار کرمان به طور جداگانه دیدار کرد.

مسکو؛ حامل یک پیام 
آمریکایی برای ایران

حاشیه جدید سخنرانی 
مطهری این بار در کرمان

»میخائیل بوگدانوف«، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با ریانووستی 
گفت که روسیه، پیشــنهادات آمریکا برای حل و فصل بحران سوریه را به 

اطالع ایران رسانده است. 
پیش تر خبرگــزاری »ایتارتاس« گزارش داده بود »دیمیتری پســکوف«، 
معاون رییس جمهور روســیه تایید کرد که والدیمیر پوتین، پیامی را برای 

رهبران سیاسی ایران ارسال کرده است.
 وی با وجود این گفت که نمی تواند درباره جزییات بیشتر این پیام، اظهارنظر 
کند. »بهرام قاسمی«، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفت که نماینده 
پوتین در پاســخ به تماس تلفنی روحانی ســفری به تهران داشت و حامل 
پیام آقای پوتین برای رهبران سیاسی ایران بود. آقای قاسمی گفت نماینده 
روســیه در دیداری که با آقای والیتی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری 
و همچنین رییس جمهور داشــت، مطالبی را در حوزه های مختلف اعم از 

دوجانبه و منطقه مطرح کرد.

زاینده رود
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قاب اقتصاديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
حقوق های نجومی چه شد؟

محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه دوشنبه در نشست 
روشــنگری خود در جمع مردم زرین شهر اظهار کرد: 
دونرخی بودن ارز در کشــورمان، زمینه فساد را برای 

افراد فرصت طلب فراهم می کند.
این تحلیل گر مسائل سیاسی با بیان اینکه دولت باید 
در مقابل فســادهای مالی اقدامات عملی خود را آغاز 
کند، تصریح کــرد: دولت باید با اتخاذ سیاســت های 
درست و اصولی، جلوی فســادهای مالی را در کشور 
بگیــرد چراکــه در غیر ایــن صورت خســارت های 
جبران ناپذیــری به ایــران تحمیل خواهد شــد. وی 
راحت طلبی مدیران داخلی کشــور را مقدمه بسیاری 
از ناهنجاری هــای اجتماعی دانســت و تصریح کرد: 
راحت طلبی با هیچ کــدام از آموزه های الهی و روحیه 
جهادی ســازگاری ندارد و چنین رویکردی به  راحتی 

وجدان کاری مسئوالن را خدشه دار خواهد کرد.
سفیر ســابق ایران در مکزیک و اســترالیا با تاکید بر 
بصیرت افزایی و روشــنگری در جامعه متذکر شــد: 
پس از ماجرای فتنه 88، کلینتــون در خاطرات خود 
نقل می کند که مهدی هاشــمی خواســتار تشدید 
تحریم ها علیه ملت ایران بود که جای بسی تامل دارد 
که افرادی با پول بیت المال به کشور خیانت می کنند. 
قدیــری ابیانه افــزود: در ماجرای فتنــه 88 بیش از 
200 نفر از افراد صاحب نفوذ وظیفه داشــتند اذهان 
عمومی را تشــویش و افکار را برای پیشــبرد اهداف 
شوم دشــمن جهت دهی کنند. این تحلیلگر مسائل 
سیاســی با توجه به توطئه های دشمن در کشورمان 
ادامه داد: سال هاســت کــه زمزمه هایی درخصوص 
بازگشایی ســفارت آمریکا در ایران به گوش می رسد؛ 
سفارت خانه ای که به صورت میدانی، آمریکا را از میزان 
نفوذ فرهنگی و سیاســی غرب در ایران آگاه ســازد و 
دقیقا همان کاری را انجــام دهد که منافقین در زمان 
صدام انجام می دادند و گرای موشک های برخوردی با 

خاک ایران را به عراق می دادند.

قديری ابیانه:

دو نرخی بودن ارز 
زمینه فساد را فراهم می کند

نگاه روز

ســید مصطفي علــوي مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان، با اشــاره به کاهش 15درصــدي مصرف گاز در 
اســتان از ابتداي آذرماه تاکنون نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته، گفت: از میزان مصرف امسال 59 درصد آن 
معادل 430 میلیون مترمکعــب، مربوط به بخش خانگی 
و تجــاری و 41 درصد معادل 299 میلیــون و 300 هزار 

مترمکعب، در بخش صنعت بوده است.
علوی تاکید کرد که با سردشدن هوا و افزایش در مصرف 
بخش خانگی، توزیع گاز در این بخش در اولویت قرار دارد 
و البته بر ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی تاکید کرد و از 
مصرف روزانه بیش از 60 میلیون و 400 هزار متر مکعب 

گاز در سطح استان خبر داد. 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفــت که برای 
جلوگیری از افت فشار یا قطعی گاز نقاط سردسیر و مرزی 
کشــور، بعضا مجبور به اعمال محدودیت مصرف گاز در 
بخش صنعت مي شویم. علوي در ادامه، با اشاره به میزان 
کل گاز مصرفی در ســال جاري، بیان داشــت: از ابتدای 
امســال تاکنون بیش از 12میلیــارد و 819 میلیون متر 
مکعب گاز در سطح اســتان مصرف شده است. از مجموع 
مصرف گاز اســتان، بیــش از 5 میلیــارد و 386میلیون 
متر مکعــب در بخش صنعت، 4 میلیــارد و 965میلیون 
مترمکعــب در نیــروگاه های اســتان، یــک میلیارد و 
768هزارمترمکعــب در بخش خانگــی، 374میلیون و 
640هــزار مترمکعب در بخش تجــاری و 325میلیون و 

794هزار مترمکعب در بخش حمل و نقل بوده است.
آن طور که مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفته، از 
میزان گاز مصرف شده در بخش صنعت بالغ بر 3میلیارد و 
879میلیون متر مکعب آن مربوط به صنایع عمده استان 
یعنی کارخانجات فــوالد مبارکه، ذوب آهن و ســیمان 
ســپاهان بوده و بقیه در صنایع غیر عمده و بخش حمل و 

نقل استان به مصرف رسیده است.
اما مســئول بعــدی، یعنــی مدیرعامل شــرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفــت: اصفهانی ها تا 
پایان آبان ماه 95 بیش از یک میلیارد و 323 میلیون لیتر 
بنزین مصرف کردند. حســین صادقیان با اشاره به اینکه 
در هشت ماه نخست امســال، یک میلیارد و 323میلیون 
و 387هزار و 647 لیتر بنزین در اســتان اصفهان مصرف 
شد، گفت: میزان مصرف بنزین در استان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 2/79درصد رشد داشته است.
به گفته وی، تا پایان آبان ماه 94 در اســتان اصفهان یک 
میلیــارد و 287 میلیون و 432 هــزار و 513 لیتر بنزین 

مصرف شد.
مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان، به 
کاهش 24/77درصدی نفت ســفید تا آخــر آبان ماه 95 
هم اشــاره کرد و گفت: تا پایان آبان امسال 19میلیون و 
230هزار و 700 لیتر نفت ســفید در استان سوزانده شد 
که میزان مصرف در مدت مشابه سال قبل، 25 میلیون و 

286 هزار و 200 لیتر بود.
طبق گفتــه صادقیان، تا پایــان آبان ماه یــک میلیارد و 
588میلیون و 280هزار و 100 لیتر گازوئیل در اســتان 
مصرف شده که نسبت به رقم یک میلیارد و 835 میلیون 
و 963 هزار و 493 لیتری مصرف  گازوئیل در اســتان  در 
سال گذشته، با کاهش 13/50درصدی این فرآورده نفتی 

در سال جاری مواجه بوده ایم.
صادقیان با تاکید بر اینکه در هشــت ماهه ســال گذشته 
56 میلیون و 371 هزار لیتر مــازوت در اصفهان مصرف 
شــد، گفت: میزان مصرف این فرآورده تا پایان آبان ماه با 
52/20درصد کاهش، 26 میلیون و 943 هزار و 500لیتر 

اعالم شد.

میزان مصرف گاز و بنزين اصفهانی ها در فصل سرما اعالم شد؛

هرگز نشه فراموش!

 از میزان گاز مصرف 
شده در بخش صنعت 

بالغ بر 3میلیارد و 
879میلیون متر 

مکعب آن مربوط به 
صنايع عمده استان 

يعنی کارخانجات 
فوالد مبارکه، ذوب 

آهن و سیمان 
سپاهان بوده و بقیه 
در صنايع غیر عمده 

و بخش حمل و نقل 
استان به مصرف 

رسیده است

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضع منابع آبی کشور در حد فاجعه است، 
گفت: بهــره وری آب در ایران کمتر از 40 درصــد و میانگین جهانی 
60درصد اســت و پایین بودن آن به این دلیل اســت که شیوه های 
آبیاری ایران ســنتی اســت. حمیدرضا چیت چیــان در یک برنامه 
تلویزیوني، وضعیت آبی کشــور را به 6 مرحله مرطــوب، نرمال، قابل 
تحمل، دارای تنش آبی، تنش آبی و کمبود آب تقســیم کرد و گفت: 
خوزســتان، گیالن و مازندران در وضعیت تنش آبــی و کمبود آب و 
تامین نیازهای آبی هستند، 18 استان در تنش آبی شدید و 9 استان 

نیز در وضعیت کمبود آب قرار دارند.
چیت چیان درباره مصرف آب نیز گفت: در کشور ما بین 90درصد از 
منابع آب در کشاورزی مصرف می شــود که در کشورهای دیگر این 

مقدار بیش از 70 درصد نیست.

ســیدناصر موســوی الرگانی، نایب رییــس کمیســیون اقتصادی و 
نماینــده مردم فالورجــان در مجلس شــورای اســالمی، به ضرورت 
رســیدگی به پرونــده حقوق هــای نجومــی و ناعادالنــه پرداخت و 
نوشت: »انتشــار و افشــای فیش های حقوقی در اردیبهشت ماه سال 
جاری، نمود اشــرافی گری، تمایل به مصرف گرایی و بی قانونی است و 
ناهنجاری هایی را نشان داد که گوشه ای از بازتاب های منفی آن صدمه 
به انسجام اجتماعی، بی اعتمادی و کاهش وفاداری مردم به حاکمیت 
و نظام سیاسی، احساس نفرت و ناراحتی، کمرنگ شدن مبانی اخالقی 
و ارزشی در جامعه، وارد شدن خدشــه به فرهنگ کار و تالش و کسب 
روزی حالل، افزایش فاصله طبقاتی و موارد مشــابه دیگر است. دلیل 
تاخیر در اعالم نتیجه بررسی حقوق های نجومی چیست و چرا تاکنون 

با خاطیان برخوردی نشده است؟«

وزير نیرو:

 شرايط منابع آبی
در حد فاجعه است

موسوی الرگانی:

حقوق های
نجومی چه شد؟

تسنیم: امروزه جایگاه حســابداران در همه جهان به میزان قابل 
توجهی ارتقا پیدا کرده و مدیران مالی موفق دنیا، توجه ویژه ای به 
این تالشگران عرصه اقتصادی نشان می دهند. اصفهان به عنوان 
استان اقتصادی و البته صنعتی کشــور نیز در این زمینه پیشگام 
بوده و بعد از سال ها فعالیت در عرصه صنعت، از دو سال پیش، با 
تشــکیل انجمنی برای افزایش اتحاد حسابداران، به عنوان جزئی 
مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد اســتان، بــرای ارتقای اقتصاد 
اصفهان گام برداشــت. با این رویکرد، مراســم گرامیداشت روز 
حسابدار، از سوی انجمن حسابداران اســتان اصفهان و با حضور 
جمعی از اساتید و دانشجویان رشته حســابداری و صدها نفر از 
حسابداران شهر اصفهان، در سالن کوثر این شهر برگزار شد که در 
ادامه خالصه ای از آنچه را که توسط سخنرانان در این مراسم ایراد 

شده است، می خوانید: 

محمدرضا ابراهیمی، رییس شــورای اســالمی روستای 
ازان بخش میمه، درخصوص برگزاری نخستین جشنواره 
زعفران و گردشگری روســتای ازان در 19 آذرماه،  گفت: 
اقتصاد مقاومتی در کشور بدون توجه به اقتصاد کشاورزی 
توســعه نمی یابد؛ بدین منظــور یکی از اهــداف اصلی 
برگزاری جشــنواره زعفران ازان، ترویج جایگزینی کشت 
این محصول کم آبخــواه به جای محصوالت کشــاورزی 
با نیاز آبی زیاد و نیز ارتقای ســطح کیفی و کمی زعفران 
ازان است. ابراهیمی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد فضاي 
نشــاط و روحیه بخش بین کشــاورزان و اهالی روستاها 
افزود: جلب توجه مسئوالن به مشــکالت و معضالت این 
قشــر و اخذ همکاری در جهت رفع مشــکالت عدیده ای 
که گریبانگیر کشاورزان در روستاها شده، از دیگر اهدافی 
است که با برپایی این جشــنواره دنبال می شود. عالوه بر 
این، با توجه به اینکه روســتای ازان از نگاه گردشــگری و 
بوم گردی، یکی از نقاط بکر و دیدنی بخش میمه محسوب 
می شــود، جلب گردشــگر داخلی و خارجی نیــز در این 
برنامه درنظر گرفته شــده اســت. رییس شورای اسالمی 
روستای ازان، معرفی هرچه بیشــتر امامزاده سید صالحه 
خاتون)س( در ســطح شهرستان شاهین شــهر و میمه 
و اســتان اصفهان، معرفــی و تجلیل از کشــاورزان برتر 
زعفران کار روســتا، معرفی تاریخ و فرهنگ روستای ازان 
به عنوان یکی از قدیمی ترین روســتاهای استان اصفهان، 
معرفی زعفران ازان در استان اصفهان و ایران و کل جهان 
و همچنین شناساندن استعدادها و توانایی های این رشته 

را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد. 
ابراهیمی در ادامه، توجه به مکانیزه کردن کشــت زعفران 
را ضروری خواند و گفت: آشنایی با روش های جمع آوری، 
فرآوری زعفران و عرضه، تبیین خواص زعفران و آموزش 
روش های بســته بندی و عرضه آن به صورت بهداشتی و 
نیز بهبود کیفیت و حفظ جایگاه زعفــران ازان و ایران در 
جهان و انتقــال دانش علمی زعفران و ثبــت برند زعفران 

بنام ازان در این جشنواره مد نظر برگزارکنندگان است که 
با یاری همه دست اندرکاران به آن خواهیم رسید.

وی با اشاره به سطح زیرکشــت محصوالت کشاورزی در 
روستای ازان تصریح کرد: زمین های کشاورزی قابل کشت 
در روستای ازان به سه بخش تقسیم می شود: بخشی برای 
کشت زعفران، بخشــی برای گل محمدی و باقیمانده آن 
جهــت محصوالتی مانند جــو، گندم، بادام، زرشــک و... 
مدنظر قرار گرفته شــده که بر اســاس برآوردی که سال 
گذشــته با همکاری جهاد کشــاورزی به منظــور بیمه 
زمین ها انجام گرفت، بالغ بر 80 هکتار زمین زیر کشــت 
زعفران اســت؛ ولی به دلیل خرده مالکی بودن، این کشت 
به صورت پراکنده انجام می شــود که با ایــن حال تولید 

زعفران ازان، ساالنه بالغ بر 250 کیلوگرم است.
دبیر نخســتین جشــنواره زعفران و گردشگری روستای 
ازان، سابقه 48 ســاله کشت زعفران در روســتای ازان را 
مهم دانست و خاطرنشان کرد: به منظور استفاده بهینه از 
خاک و منابع آبی روستای ازان در موضوع کشت مکانیزه 
زعفران، شــرکتی تاسیس شــده تا با همکاری مسئوالن، 
قطعه زمینی از طریق مستثنیات در اختیار  کشاورزان قرار 
گیرد و کشــت زعفران و گل محمدی بــه صورت مکانیزه 
شروع شود که در این بین یاری و همراهی بیشتر مسئوالن 
را می طلبد. وی افزود: محصول زعفران ازان از نوع مرغوب 
اســت. به خاطر خاک حاصل خیزی که منطقه میمه دارد 
و به خاطر آب خوبی که از قنوات این منطقه اســتحصال 
می شود، زعفران به دست آمده کیفیت خیلی خوبی دارد تا 
جایی که با زعفران قائنات هم در رقابت است. در حقیقت 
زعفــران و گل محمدی، روســتای ازان را در بخش میمه 
مشهور کرده تا جایی که به مرور زمان در دیگر نقاط بخش 
میمه هم کشت این دو نوع محصول کشاورزی توسعه پیدا 
کرده است. بر اســاس آنالیزی که روی زعفران ازان انجام 
شــده، درصد خلوص آن باالی 86 درصد بوده و از لحاظ 
عطر و بو، بسیار برتر از دیگر محصوالت موجود در بازار به 

شمار می رود.
ثبت برند زعفران ازان از جمله مهم ترین اهداف برگزاری 
این جشنواره است که همه ما در کنار موضوع گردشگری 

و بوم گردی به آن توجه ویژه داریم.
در واقع بخش میمه با داشــتن مکان هــای طبیعی بکر و 
خوب، می تواند برای گردشگری یک منطقه مناسب باشد.

در کنار قنات های مزدآباد میمه و قنات وزوان، این منطقه 
قابلیت تبدیل به منطقه گردشــگری و جذب توریست را 
دارد. روســتای ازان هم از این قائده مستثنی نیست؛ چرا 
که عالوه بــر محصوالت کشــاورزی، نقاط گردشــگری 
جذابــی دارد. کوه کهرو در کنــار ازان یکــی از این نقاط 
طبیعی اســت و از همه مهم تر نیز بارگاه ملکوتی امامزاده 
ســیده صالحه خاتون)س( خواهر امام رضا)ع( است که از 

بازار فلزات شــهر که در یک ســال اخیر درگیر مشکالت دیرباز مأمن همه مردم دوستدار اهل بیت بوده است.
فراوانــی در بخش تقاضــا و قیمت بود، طــی هفته های 
اخیر مجددا رونق از دســت رفته خود را بــاز یافته و انواع 
محصوالت فوالدی پس از طی کــردن دوره طوالنی افت 

قیمت، با رشد مناسب قیمت مواجه شدند.
در بــازار ورق اصفهان، قیمت ورق ســیاه فــوالد مبارکه 
روز گذشــته 20 تومــان افزایــش یافت و بــه 2 هزار و 
280 تومــان رســید. ورق 6 میلی متــری نیــز 2 هزار و 
320 تومان معامله شد. بر همین اســاس، قیمت ورق 8 
و10 میلی متری نیــز به ترتیب 2هــزار و 285 و 2هزار و 
275 تومان ثبت شــد. فعاالن بازار دلیــل افزایش قیمت 
مقطوعات فلزی و خصوصــا ورق را افزایش قیمت جهانی 
و همین طور تحریک نرخ دالر آزاد می دانند. به گفته یکی 
از فروشــندگان بازار آهن اصفهان، قیمت های محصوالت 
فوالدی طی 2 هفته گذشــته از رشــد قابل مالحظه ای 
برخوردار بوده اســت: قیمت میلگرد در بــازار، 17درصد 
و ورق گرم 20/6درصد افزایش یافته اســت و در مجموع 
از ابتدای ســال 2016 تاکنــون قیمت میلگــرد در بازار 
تهران 60 درصد و ورق گرم 39درصد رشــد داشته است. 
در بازار بورس کاال نیز التهابات قیمتی و بازگشــت رونق 
مشهود اســت و دیروز عرضه محصوالت فوالد مبارکه در 
رینگ فلزات، با افزایش تقاضا و رشــد 10درصدی قیمت 

همراه بود.

مراسم گرامیداشت روز حسابدار اصفهان برگزارشد؛

يک روز به نام »حسابدار«

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره زعفران و گردشگری روستای ازان در 19 آذرماه؛

برداشت ساالنه 250 کیلوگرم زعفران از مزارع روستای ازان میمه
 قیمت ورق فوالدی 

بیش از 10درصد رشد کرد

خبرفوالد مبارکه

امیر سرايداريان، ريیس هیئت مديره 
انجمن حسابداران استان اصفهان:

الهام شبکی ساز؛ موسس و خزانه دار 
انجمن صنفی حسابداران استان اصفهان:

عقدايی؛ معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار اصفهان:  

رضا صنعتی زاده؛ ريیس هیئت مديره 
انجمن مديران مالی اصفهان:  

مسعود صرامی؛ مديرعامل مجموعه 
سیتی سنتر اصفهان: 

متاسفانه تا سال 93 در کشور 
ما یک انجمن صنفی حامی 
نداشت  حســابداران وجود 
و در ایــن ســال تصمیم بر 
این شد که با حضور جمعی 
از دوســتداران ایــن حرفه، 
صنف حســابداران اســتان 
اصفهان تاســیس شود. اگر 
بخواهیم تشابهی میان صنف 

حســابداران با دیگر صنوف جامعه قائل شویم، حسابداران، 
پزشــکان مالی و اقتصادی جامعه محســوب می شوند که 
می توانند با به روز نگه داشــتن خود، مشــکالت بنگاه های 
اقتصادی فعال در جامعه را حل کنند. تمام حسابداران باید 
به خود کمک کنند و حضور آنها در کنار هم می  تواند کمک 
قابل توجهی به فعاالن این حرفه باشــد تا اینکه این حرفه از 

سمت وسوی خود منحرف نشود.

یکی از نیازهای اساســی برای 
رسیدن به شکوفایی و سعادت، 
برخــورداری از مولفــه اتحاد 
و هماهنگــی اســت. انجمن 
صنفی حســابداران اســتان 
اصفهان بر این اساس تشکیل 
شده که آحاد حسابداران را با 
عناوین و رشــته های مختلف 
تجمیــع و با یکدیگــر متحد 

ســازد تا در نهایت از این رهگذر بتوان به خواسته های مشروع و 
قانونی حسابداران جامه عمل پوشاند. اگر حسابداران بخواهند 
به جایگاه و منافع قانونی خود دســت یابند، باید گوشه گیری و 
انزوا را کنار گذاشته و با ارج نهادن به هدف های واالی خود، پای 

در عرصه گذاشته و در جهت فرهنگ سازی این مهم بکوشند.

ثبت روز حسابدار در تقویم، 
جز با حضــور اجتماع عظیم 
این تالشگران ممکن نیست. 
ما نیز در استانداری اصفهان 
پیگیر ایــن موضوع خواهیم 
بود؛ چراکه حسابداران نقش 
ســازمان های  در  ارزنده ای 
مدیریتــی کشــور دارند و 
ســازمان هایی  و  شرکت ها 

که از حسابدار یا حســابرس زبده ای بهره می برند، از قوت و 
کمال خوبی برخوردار هستند. در اقتصاد و توسعه کشور نیز 
حسابدار نقش کلیدی را ایفا می کند و در همه جای جامعه 
این نقش، پر رنگ و بسیار ملموس اســت. با نگاهی عمیق 
به بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، نقش 
حســابداران به میزان قابل توجهی مد نظر قرار می گیرد و با 
عنایت به این مسئله، توجه به حســابداری در ابعاد مختلف 
شرکت های دولتی و حتی خصوصی، باید در دستور کار همه 

قرار گیرد.

با توجه به اعالم کنفدراسیون 
جهانی حسابداران، این هفته 
به نــام هفته حســابدارای 
نامگــذاری شــده و چنــد 
سالی اســت که روز 15 آذر 
به مناســبت گرامیداشــت 
حســابداران جامعه، گرامی 
داشته می شود. از مسئوالن 
کشوری تقاضا داریم یک روز 

را به عنوان روز حسابدار در تقویم ملی ثبت کنند تا این حرفه 
بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

)با انتقاد از کمرنگ شــدن 
نقش حسابداران در جامعه 
امروزی(:حســابداران افراد 
اقتصــاد  در  قانون پذیــر 
مدیران  کشورها هســتند. 
مالی، یــک کارآفرین موفق 
را هدایت می کنند و در واقع 
باید گفت این مدیران مالی 
هســتند که عامل موفقیت 

یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی هستند.

روز گذشته، روز اعالم آمار مصرفی اصفهانی ها در فصل سرما بود. مديرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، از مصرف گاز اســتان از ابتدای آذرماه گفت و مديرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، آمار مصرف ســوخت اصفهانی ها تا آبان ماه را اعالم کرد. براساس آمار 
و ارقام اعالم شــده، با افزايش برودت هوا از ابتداي آذر ماه امسال تاکنون، بیش از 730 میلیون متر مکعب 
گاز در استان اصفهان مصرف شده اســت؛ همچنین اصفهانی ها تا پايان آبان ماه 95، بیش از يک میلیارد و 

323میلیون لیتر بنزين مصرف کرده اند.

زاينده رود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تسريع کاهش عملکرد ريه زنان در دوران يائسگی

مطالعات نشان می دهد عملکرد ریه زنان بعد از دوره یائسگی کاهش 
یافته و منجر به خســتگی زودهنگام می شود. مطالعه جدید محققان 
نروژی نشان می دهد زنان یائسه با تسریع کاهش عملکرد ریوی مواجه 
هســتند. کای تریبنر، سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه برگن نروژ، 
در این باره می گوید: »زنان عمر طوالنی تری دارند از این رو ســالیان 
سال بعد از دوره یائسگی زندگی می کنند. مطالعه ما بر اهمیت حفظ 

سالمت دستگاه تنفسی بعد از ورود به دوره یائسگی تاکید دارد.«
 »)FVC( در این تحقیق، محققان اروپایی هم »ظرفیت حیاتی اجباری
و هم »حجم بازدمی اجباری در یک ثانیــه )FEV۱(« را اندازه گیری 
کردند.  FVC اندازه ســایز ریــه و FEV۱ اندازه گیــری میزان هوای 
بازدمی اجباری در یک ثانیه اســت. محققان دریافتند این دو فاکتور 
در زنانی که وارد دوره یائســگی شــده بودند کاهش یافته بود. طبق 
گزارش محققان، کاهش در FVC، با کشــیدن ۲۰ نخ سیگار در روز به 
مدت ۱۰ ســال و کاهش در FEV۱، با کشیدن ۲۰ نخ سیگار در روز به 
 FEV۱ نسبت به FVC مدت ۲ سال قابل مقایسه بود. هرچقدر کاهش
بیشتر باشد نشان می دهد که یائسگی بیشتر موجب مشکالت تنفسی 
محدودکننده می شود تا مسدودکننده. مشکالت تنفسی مسدودکننده 
موجب دشــواری در بازدم هوا از ریه ها می شــود، درحالی که مشکل 
تنفسی محدودکننده موجب می شــود ریه ها به هنگام استنشاق هوا 
به طورکامل باز نشوند. به گفته تریبنر، »در هر دو نوع مشکل تنفسی، 
کاهش عملکرد ریه ممکن اســت موجب افزایش تنگی نفس، کاهش 
توانایی کار کردن و خستگی شود.« در این مطالعه، محققان داده های 
۱۴۳۸ زن را با رده سنی ۲۵ تا ۴۸ ســال بررسی کردند که هیچ یک از 
آنها در زمان مطالعه یائسه نبودند. این زنان به مدت ۲۰ سال تحت نظر 

بودند.
به گفته محققان چندین توضیح احتمالی برای این یافته ها وجود دارد. 
یائســگی با تغییرات هورمونی همراه اســت. این تغییرات هورمونی با 
التهاب سیســتماتیک مرتبط بوده و به خودی خود با کاهش عملکرد 
ریه ها همراه است. همچنین تغییرات هورمونی موجب پوکی استخوان 
می شود، در نتیجه ارتفاع استخوان های سینه، کوتاه و در مقابل، میزان 

هوای استنشاقی فرد محدود می شود.

فوق تخصص جراحی سینه با اشاره به اینکه هر ۵۰ دقیقه یک زن ایرانی 
به سرطان ســینه مبتال می  شــود، گفت: یکی از اساسی ترین راه های 
تشخیص زودرس این بیماری، آگاهی بیشتر زنان از عوامل خطر است. 
محمد هادی زاده، در ارتباط با سرطان سینه اظهار داشت: بیماری های 
سینه و خصوصا سرطان آن، یکی از اساسی ترین بیماری های مربوط به 
زنان اســت که بروز آن باعث ایجاد مشکالت زیادی از جمله مشکالت 

حاد شخصیتی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی برای بیماران خواهد شد.
وی افزود: ســاالنه حدود صد هــزار زن ایرانی بین ۱7 تا ۸۰ ســال به 
سرطان سینه مبتال می شوند و این یعنی هر ۵۰ دقیقه یک زن ایرانی 
دچار این مشکل خواهد شد.  فوق تخصص جراحی سینه تصریح کرد: 
با توجه به عوامل متعدد خطر، هر روز به تعداد مبتالیان افزوده می شود 
و از طرف دیگر تشخیص زودرس این بیماری شاه کلید درمان آن بوده 
و از نظر طول عمر،  نوع درمان و هزینه هــای آن می تواند حائز اهمیت 
باشــد. هادی زاده اضافه کرد: یکی از اساســی ترین راه های تشخیص 
زودرس این بیماری، آگاهی بیشتر زنان از عوامل خطر و تشخیص این 
بیماری و همچنین معاینه ماهیانه توسط خودشان است؛ لذا در راستای 
تشخیص زودرس برای حفظ سالمتی و طول عمر، همچنین کیفیت 
زندگی بیشتر بانوان، ارتقای اطالعات و آگاهی آنها نسبت به نشانه های 

ابتال به این بیماری حائز اهمیت است.

متخصصان اســترالیایی توانســتند اولین واکســن را برای مقابله با 
بیماری های لثه در جهان تولید کنند. این واکسن که توسط یک گروه 
تحقیقاتی از دانشگاه ملبورن تولید شده اســت، می تواند نیاز به عمل 
جراحی و مصرف آنتی بیوتیک در بیماری های شدید لثه را از بین ببرد 
یا حداقل به طور چشــمگیری کاهش دهد. در سراسر جهان از هر سه 
فرد بزرگســال، یک نفر دچار بیماری لثه می شود. این بیماری به طور 
معمول با دیابت، بیماری قلبی، روماتوئیــد آرتریت، زوال عقلی و انواع 
خاصی از سرطان مرتبط است که می تواند به بافت لثه و استخوان های 
نگهدارنده دندان آسیب وارد کند. این واکســن آنزیم های تولید شده 
توسط باکتری پورفیروموناس ژنژیوالیس را که موجب واکنش ایمنی 
شده، مورد هدف قرار می دهد و آنتی بادی هایی تولید می کند که سم 
مخرب پاتوژن ها را خنثی می سازد. پورفیروموناس ژنژیوالیس پاتوژن 
)عامل بیماری زا( کلیدی است که توازن میکرو ارگانیسم ها را در پالک 
دندان بر هم می زنــد و موجب بروز بیماری می شــود. اریک رینولدز، 
یکی از محققان این مطالعه گفت: این واکســن، تخریب بافت ناشی از 
فعالیت پاتوژن را کاهش می دهد. در حال حاضر این بیماری با مصرف 
آنتی بیوتیک و انجام جراحی درمان می شود؛اما این روش ها در بسیاری 

از موارد موجب می شود باکتری مجددا در پالک دندان فعال شود.

 محققان دریافتند ســلول های ایمنــی موجود در طحــال، در بروز 
اضطراب طوالنی مدت بعد از یک اســترس روانی نقش دارند. به گفته 
محققان فراوانی سلول های سفید خون در طحال می تواند عامل ارسال 
چنین پیام هایی به مغز باشد که منجر به بروز تغییرات رفتاری بعد از 
تجربه یک استرس مداوم می شــود. دانیل مک کیم، عضو تیم تحقیق 
از دانشــگاه ایالتی اوهایو، در این باره می گویــد: »یافته های ما بر این 
احتمال تاکید دارند که سیستم ایمنی نشان دهنده یک هدف درمانی 
جدید برای درمان مشکالت سالمت روان است.« محققان طی مطالعه 
روی موش ها دریافتند که تغییر در سلول های ایمنی تقریبا تا یک ماه 
بعد از تجربه استرس در موش ها ادامه داشت. به گفته محققان، ظاهرا 
استرس موجب تحریک آزادشدن سلول های بنیادی از مغز استخوان 
به سوی طحال می شود که در آنجا وارد سلول های سفید خون موسوم 
به مونوسیت ها شده و به مرور زمان گسترش می یابند. سپس طحال 

تبدیل به مخزن سلول های التهابی می شود.
محققان دریافته اند که در حال حاضر طحال در حســی که بعد از بروز 
استرس طوالنی مدت در موش ها اتفاق می افتد، نقش دارد و منجر به 

بروز اضطراب و سایر مشکالت شناختی در موش ها می شود.

محققان دريافتند؛

 تسريع کاهش عملکرد ريه زنان 
در دوران يائسگی

هر 50 دقیقه يک زن ايرانی 
به سرطان سینه مبتال می شود

اولین واکسن بیماری لثه 
در جهان تولید شد

محققان پی بردند؛

نقش سلول های ايمنی طحال 
در بروز اضطراب

به گفته محققان، بیش از یک نفر از هر ۱۰ بازمانده سکته، مبتال به 
صرع می شود و هر چقدر آسیب مغزی ناشی از سکته بیشتر باشد، 

ریسک بروز حمالت صرع نیز بیشتر خواهد بود.
بیماری صرع، یــک مشــکل نورولوژیکی مزمن همــراه با عالئم 
حمالت عودکننده بدون علت، اسپاســم عضالت یا تشنج است.

محققان در این مطالعه، داده های ۴۵۰ فرد بازمانده از سکته را در 
انگلستان بررسی کرده و دریافتند ۱۱ درصد بعد از سکته مبتال به 
صرع شده بودند. همچنین دریافتند میزان آسیب وارد شده به مغز 
افراد مبتال به صرع، دو برابر بیشــتر از افرادی بود که دچار حمالت 
صرع نشــده بودند. میانگین ســنی افرادی که مبتال به صرع شده 
بودند، ۴۴ سال و میانگین ســن افرادی که دچار صرع نشده بودند 
۵۶ سال بود. به گفته محققان، آسیب مغزی ناشی از سکته در افراد 
جوان تر به مراتب گسترده تر است و آنها را در معرض ریسک باالی 

صرع قرار می دهد.

محققان علــوم پزشــکی در کانادا، نوعــی آزمایش بــزاق برای 
تشخیص بیماری آلزایمر کشف کرده اند که همچنین می توان از 
آن برای تشخیص کسانی استفاده کرد که بیش از دیگران در خطر 

ابتال به این بیماری قرار دارند.
این آزمایش بر اساس تعیین سطوح ماده ای به نام آمیلوئید بتا ۴۲ 

تدوین شده که یکی از قطعات پروتئین بتا آمیلوئید است.
دانشمندان دانشــگاه بریتیش کلمبیای کانادا با انتشار مقاله ای 
در شماره اخیر نشــریه بیماری آلزایمر اعالم کردند: این آزمایش 
در آینده فراگیر خواهد شــد. دکتر پاتریک مک گیر و همکارانش 
می گویند: ماده آمیلوئید بتا ۴۲ در سنین ۱۵ تا 9۲ سالگی در همه 
افراد وجود دارد ولی در کســانی که به آلزایمر مبتال باشند میزان 

آن، دست کم دو برابر حد طبیعی است.
 بیماری آلزایمر هیــچ درمانی ندارد ولی برخــی از داروها قادرند 

شرایط قوای شناختی بیماران را کنترل کنند.

تشخیص آلزايمر 
از روی بزاق

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

40 درصد مبتاليان 
به سرطان دچار 

بی اشتهايی می شوند

 مدیر بازآموزی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، گفت: ۲۰ تا ۴۰ درصد بیماران مبتال به سرطان 
دچار کاهش وزن و بی اشتهایی می شــوند. دکتر مهناز ایلخانی، 
در آستانه برگزاری سمینار یکروزه تغذیه در سرطان اظهارداشت: 
تغذیه نقش بسزایی در پیشگیری و بهبود وضعیت بیماران مبتال 
به سرطان دارد. بیماران مبتال به سرطان در دوره درمان به دلیل 
مصرف دارو، شــیمی درمانی و رادیوتراپی، دچار بی اشــتهایی، 
کاهش وزن، تهوع و... می شوند به همین دلیل الزم است بیماران، 

خانواده آنها و ارائه دهندگان خدمات درمانی باتغذیه سالم در این 
بیماران آشنا شوند. این کارشــناس ارشد پرستاری افزود: به تمام 
افراد و بخصوص بیماران مبتال به ســرطان توصیه می شود برای 
پیشگیری و بهبود وضعیت به مقدار فراوان میوه و سیزیجات تازه 
مصرف کنند. ایلخانی در ادامه خاطرنشان کرد: مصرف حداقل ۵ 
وعده میوه و سبزی در روز نقش بســزایی در کاهش احتمال بروز 
ســرطان روده دارد. مدیر بازآموزی دانشــکده پرستاری مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به افزایش شیوع ابتال 

به سرطان در کشور، یادآور شد: اطالع رسانی درخصوص اهمیت 
نقش تغذیه در سرطان، می تواند نقش بســزایی در پیشگیری از 
آن داشته باشــد. وی با بیان اینکه ۲۰ تا ۴۰ درصد بیماران مبتال 
به سرطان دچار کاهش وزن و بی اشتهایی می شوند، عنوان کرد: 
کاهش وزن و بی اشتهایی موجب کاهش ایمنی بدن و توان مقابله 
بیمار در برابر بیماری می شود؛ به همین دلیل نیاز است پزشکان 
از جمله پرستاران نســبت به نوع تغذیه بیماران مبتال به سرطان 

آگاه باشند.

۱۱ درصد بازماندگان سکته 
دچار صرع می شوند

تحقیقات جدید نشان داده روغن کنجد در حفظ سالمتی 
بســیار مفید بــوده و برای پوســت و مو نیز عالی اســت. 
همچنین از این روغن می توانید در آشــپزی و برای اضافه 

کردن طعمی فوق العاده به غذا استفاده کرد.
۱. از روغن کنجد به عنوان چربی ســالم استفاده 

کنید
بیشــتر ما می دانیم که چربــی ها انواع مختلفــی دارند. 
 برخی خــوب و برخی بد هســتند و برای ســالمتی ضرر 
دارند. روغن کنجد سرشار از چربی های دارای حلقه های 
اشــباع نشــده و چربی های غیر اشــباع بــوده و میزان 
چربی های اشباع شــده اش نیز پایین اســت. چربی های 
غیر اشباع و چربی های دارای حلقه های اشباع نشده برای 
ســالمت قلب مفید هســتند و کمک می کنند کلسترول 
تحت کنتــرل درآید. از ســوی دیگر چربی های اشــباع 
و چربی هــای ترانس، التهاب و کلســترول کلی را تقویت 
می کنند که برای قلب ضرر دارد. یک چهارم فنجان روغن 
کنجد حاوی حدود ۶/7۵گرم چربی غیراشباع، 7/۸۴گرم 
چربی دارای حلقه های اشــباع نشــده و ۲/۵۰گرم چربی 

اشباع شده است.
2. از روغن کنجد برای ماســاژ پا قبــل از خواب 

استفاده کنید
بعضی از مــا قبــل از خــواب برنامــه منظمــی داریم: 

دندان هایمان را مسواک می زنیم، صورتمان را می شوییم، 
به پوســت صورتمان کرم می زنیم؛ اما یک کار آرامبخش 
مانند ماساژ پا را نادیده می گیریم. ماساژ دادن خود یکی از 
قسمت های اساسی برنامه درمانی آیوروداست که با روغن 
کنجد برای پوست بسیار مفید اســت. مالیدن یک قاشق 
چای خوری روغن کنجد یا بیشــتر به کف پا قبل از خواب 

کمک می کند خواب راحت تری در شب داشته باشید. 
به خاطر داشــته باشــید که بعد از مالیدن روغن کنجد به 

کف پا، حتما جوراب بپوشید.

از ابتدای تولــد تا لحظه مــرگ هر فرد، بــه دوره های 
مختلف رشدی تقسیم می شــود. اولین مرحله که شروع 
آن مصادف با لحظه تولد اســت، از تولد تا ۲ سالگی را در 

بر می گیرد.
در این سن اگر دقت کرده باشــید، همه کودکان دوست 
دارند به اشــیای مختلف دســت بزنند یا آنها را به دهان 
ببرند؛ یا اینکه به صداهای مختلفی که می شنوند سریع 

عکس العمل نشان دهند. 
این یک  مســئله کامال طبیعی اســت و در همه کودکان 
دیده می شــود. والدین نباید کودکان را از این کارها منع 
کنند زیرا که تمام این کارها طبیعی و نشان دهنده رشد 

طبیعی کودکان است. 
تنهــا کاری که والدین بایــد انجام دهند، این اســت که 
محیط را برای کودکشــان، فراهم و تمام وســایلی را که 

خطرناک هستند جمع آوری کنند.
مهم ترين بازی ها با حواس 5 گانه

با توجه به مطالبی که در باال نوشــته شد، متوجه شدیم 
که کودکان از ابتدای تولد از حواس ۵ گانه خود بســیار 
اســتفاده می کنند و از وجود آنها لذت فــراوان می برند.

پس بهتر اســت والدین بازی هایی را با فرزندانشان انجام 
دهند که مربوط به حواس ۵ گانه آنها باشــد تا هم باعث 
نشــاط و ســرگرمی و هم تقویت این حواس در کودکان 

خود شوند.
بازی هايی با حس بینايی

بر خالف اینکه خیلی از افــراد گمان می کنند کودکان از 
زمان تولد تا مدتی قدرت دید ندارند، باید گفته شــود که 
دید در کــودکان از همان لحظه تولد وجــود دارد و تنها 
تفاوت آنها با بزرگساالن این است که تا حدود ۶ ماهگی، 
تا فاصله حدود ۳۰ ســانتی متری اشــیا را مــی بینند؛ 
مخصوصا اشــیای حجم دار را. دید کودکان از ۶ ماهگی 

مثل دید بزرگ ترها می شود.

تاثیرگذارترين دوره رشد؛ از تولد تا 2 سالگی  روغن کنجد )۱(

زيبايی

در این مقاله می خواهیم به شــما بیاموزیم کــه چگونه از 
موهای نازک خــود مراقبت و آنها را تقویــت کنید. ریچارد 
ماناح آرایشــگر بین المللی، به کســانی که موهایی نازک 
دارند توصیه می کند که به شــامپوی خود اهمیت ویژه ای 
بدهند؛ چون موها موقع چرب شــدن نازک تر از همیشــه 
جلوه می کنند. او همچنین توصیه می کند از شــامپوهای 
حجم دهنده اســتفاده کنید تا موها ظاهری ضخیم تر پیدا 
کنند. اســتفاده از شامپوی خشــک برای جذب چربی ها و 

حجم دادن به ریشه مو نیز بسیار کمک کننده است.
بــه صــورت اســتراتژيک از نــرم کننده 

استفاده کنید
اگر موهایتان کم حجم، شلخته و راکد شده، مشخص است 
که با نرم کننده به آنها وزن نمی دهید یا آن را به تمام نقاط 
سر نمی زنید. ریچارد ماناح توصیه می کند به پایان موها که 
بیش از باقی قســمت های آن در معرض خشکی قرار دارد 

نرم کننده بزنید.
به اصالح مو ادامه دهید

هر شش تا هشــت هفته یکبار به آرایشــگاه بروید و موها را 
مقداری اصالح کنید تا ظاهری ســالم و پرتر داشته باشند. 
از آرایشگر خود بخواهید بیش از حد موها را الیه الیه نکند. 
شکل موها باید طوری باشد که ضخیم نشان دهد مخصوصا 
در پایان موها. وقتی موها الیه الیه باشد، موها نازک به نظر 

می رسند.
از محصوالت آرايشی استفاده کنید

اگر موهایی نازک دارید، محصوالت آرایشی می توانند مثل 
یک ســالح مخفی عمل کنند، مخصوصا حجم دهنده هایی 
مانند فوم های ضخیــم کننده مو. توصیه می شــود در هر 
قسمت از مو که این محصوالت آرایشی را استفاده کردید، از 

سشوار با باد سرد استفاده کنید تا ضخامتش باال برود.
مواظب گرما باشید

مواظب باشید وسایل حرارتی موهایتان را خراب نکند. برای 
مثال ۴۰۰ درجه فارنهایت مسلما برای موهای نازک بسیار 

زیاد است. پس مواظب این درجه حرارت باشید.
از ماسک موی ترمیم کننده به صورت هفتگی 

استفاده کنید
دکتــر جالیمن متخصص پوســت و مــو، به آن دســته از 
مراجعین خود کــه موهایی نازک دارنــد، توصیه می کند 
هفته ای یکبار از ماسک مو اســتفاده کنند تا قسمت های 
آسیب دیده ترمیم و ظاهرشان ضخیم تر شود. دقت داشته 
باشید ماســک مویی که اســتفاده می کنید، باید سرشار از 
آنتی اکسیدان ها از جمله ویتامین A و C و اسیدهای چرب 

ضروری باشد.

چگونه موهای نازک 
را تقويت کنیم؟! )۱(

افزايش مصــرف آنتی اکســیدان هــا: مصرف 
آنتی اکســیدان ها برای حفظ ســالمت کلی بدن اگرچه مفید 
اســت، اما مواد غذایی سرشــار از این مواد و گلوکوزینوالت ها 
)ترکیبــات بیولوژیکی و ضد ســرطان به اثبات رســیده(، به 
عملکــرد کارآمد ریه کمک مــی کند. برای مثــال تحقیقات 
موسسه ملی سرطان در آمریکا نشــان داده افرادی که حداقل 
۵وعده در روز ســبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی، جوانه 
بروکسل، خربزه و... می خورند، ۵۰درصد خطر ابتال به سرطان 

ریه در آنها کمتر است.
مصرف ويتامین D: کمبود این ویتامین باعث تضعیف 
عملکرد ریه می شود. شــیر و سبزی های برگ ســبز، منابع 
خوب ویتامین D هستند. الزم است در روز حداقل ۲۰ دقیقه 
در معرض نور خورشید قرار بگیرید زیرا نور خورشید عالی ترین 
منبع دریافت این ویتامین است. سلول های پوستی در صورت 
قرار گرفتــن در معرض نور خورشــید، ویتامینD را ســنتز 

می کنند.

پیگیری عالئم ريوی: ایــن یعنی کســانی که دچار 
سرفه های طوالنی مدت، برونشیت مزمن، آسم یا بیماری های 
ریوی دیگر همچون بیماری انسدادی مزمن ریه هستند، نباید 
مشکالت تنفســی و عالئم خود را نادیده بگیرند. همچنین در 
صورت ایجاد درد در قفسه سینه، ســرفه خونی، تجربه سرفه 
مزمن به مدت بیــش از یــک مــاه و... باید حتما بــه دنبال 
درمان های پزشکی بود. پزشک شــما ممکن است یک درمان 
پیشگیرانه به عنوان مثال استنشــاقی را برای کاهش عالئم و 

جلوگیری از یک عفونت خطرناک تنفسی تجویز کند.
فعالیت فیزيکی: ورزش های هوازی مانند پیاده روی و 
شنا ظرفیت تنفسی را با افزایش حجم ریه ها افزایش می دهد. 
از طریق ورزش می توانید اکسیژن بیشــتری را به ماهیچه ها 
برسانید و تشــکیل اســید الکتیک را کاهش دهید. این کاری 
است که ورزشــکاران انجام می دهند. ورزش در حفظ سالمت 
ریه ها بسیار موثر اســت. متاسفانه بســیاری از افراد به خاطر 
مشــکالت طوالنی مدت ریوی، از ورزش کردن هراس دارند. 

بخشی از آن به این علت است که دوســت ندارند دچار تنگی 
نفس شــوند. ولی با شــروع آرام و افزودن تدریجــی به زمان 
ورزش، می توانیــد تنفس خود را بهبود بخشــیده و در نتیجه 

احساس راحتی بیشتری کنید. 
افراد مبتال به مشکالت شــدید ریوی می توانند حتی با مدت 
زمان کوتاه ورزش از مزایای بسیار آن ســود برند. این کار را با 
حرکات ساده دســت و پا در حالی که نشسته اید شروع کنید؛ 
ســپس برای راه رفتن از اتاقی به اتاق دیگر و پس از آن رفتن 

بیرون از خانه آماده شوید.
خريد محصوالت سازگار با محیط زيست: نوسازی و 
بازســازی خانه اگرچه به بهبود ظاهر و زیبایی محل سکونت 
شما کمک می کند، اما می تواند سالمت ریه های شما را نیز در 

معرض خطر قرار دهد. 
اگر شما در حال استفاده از محصوالتی مثل رنگ، پشم شیشه، 
محصوالت پاک کننده، عایق و... هســتید، باید بدانید که این 
محصوالت حاوی گازهای مضر و ذرات سمی است. بهتر است 
این اقدامات در مناطقی انجام شــود که حاوی تهویه مناسب و 
حفاظ تنفسی خوبی هستند. اســتفاده از رنگ های پایه آب و 
پاک کننده های عاری از مواد شــیمیایی توصیه می شود که 
آن هم برای محدودیت قرار گرفتن در معــرض ترکیبات آلی 

فرار است.
اجتناب از دود ســیگار: بدترین چیزی که می تواند 
ریه ها را در معرض انواع بیماری ها از قبیل بیماری های مزمن 
انسدادی ریه، آمفیزم، برونشیت مزمن و سرطان ریه قرار دهد، 
دود سیگار است. انجمن ســرطان کانادا ادعا می کند که حتی 
قرار گرفتن در معرض دود دست دوم، اصلی ترین علت ابتال به 
ســرطان ریه اســت و ۸۵ درصد موارد ابتال به این سرطان را 

می توان به دود سیگار ربط  داد.
کنترل آالينده های داخل ساختمان: رطوبت داخل 
خانــه را کنتــرل کنید. بــه عنوان مثــال، بــرای در حمام و 
آشپزخانه، از فن های اگزاست اســتفاده کنید تا رطوبت را به 
بیرون هدایت کند. ســطح رطوبت داخل را بین ۳۰ تا ۵۰ نگه 
دارید. وســایل اصلی مثل پمــپ گرمایش و دســتگاه تهویه 
مرکزی را به طور منظم توســط متخصص بررســی و نظافت 

کنید. سطوح را تمیز نگه دارید. 
ســطوح مرطوب مثــل وان حمــام، زیردوشــی و کانترهای 
آشــپزخانه را تمیز و خشــک نگه دارید. گرد و غبار را کنترل 
کنید. گرد و غباری را که روی مبل ها و وسایل خانه می نشیند، 
به طور مرتب تمیز کنید. ســعی کنید ملحفه هــا را با آب داغ 
شست وشــو دهید تا میکروب های ریز آن از بین بروند. فرش و 

موکت را هم به طور مرتب تمیز کنید. 
هوا را تهویه کنید. حتما هر روز مقــدار کافی هوای تازه و تمیز 
وارد خانه کنید. موقع تمیز  یا نقاشی کردن، وصل موکت های 

جدید یا انجام سایر کارهای خانه، پنجره ها را باز بگذارید.

با 7 گام موثر سالمت ریه هایتان را تضمین کنید!

شناخت راه های موثر برای مراقبت از سالمت ريه ها کمی پیچیده به نظر می رسد. انجمن ريه اياالت متحده برای ارتقای 
سالمت ريه و جلوگیری از بیماری های مزمن مانند بیماری انسدادی مزمن ريوی چندين روش  راپیشنهاد کرده است:

ورزش های 
هوازی مانند 

پیاده روی و شنا 
ظرفیت تنفسی 

را با افزايش حجم 
ريه ها افزايش 

می دهد. از طريق 
ورزش می توانید 
اکسیژن بیشتری 

به ماهیچه ها 
برسانید و 

تشکیل اسید 
الکتیک را کاهش 

دهید
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پیشنهاد سردبیر: 
بفرمایید کمی آرامش!

معرفی بازیمعما

زوپین یکــی از بازی هایی اســت کــه از ایده بازی هــای قدیمی 
 توانســته تجربــه ای جذاب بــه ارمغــان بیــاورد.  به یــاد دارید 
قدیم هــا، چیــزی را انتخاب مــی کردیــم و حریف بایــد آن را 
 پیدا می کــرد. اگر هم به وســیله ای کــه می خواســتیم نزدیک 
 می شــد، بــا ســرعت روی یــک میز مــی زدیــم یا بــا صدای 
» تــق تــق « او را راهنمایــی می کردیــم. مکانیزم هــای زوپین 
 دقیقــا همین گونه هســتند. تعــداد ســنجاق ها محــدود بوده 
 و با اتمام آن ها می توانید از ســکه هایی که خیلی سخت به دست 

می آیند استفاده کرده یا صبر کنید تا دوباره کامل شوند. 
با این تفاوت که صدا جایش را به سنجاق ها داده است. زوپین600 
مرحله گوناگون داشته و شما باید بین تصاویری که می بینید، گزینه 

درست را انتخاب کرده و سنجاق را آنجا بگذارید. 
به عنوان نمونــه بین آرم ماشــین ها، هوش مصنوعــی می گوید 
تا کیاموتــورز را بیابید. خوشــبختانه به واســطه این کــه تصاویر 
ســیاه و ســفید هســتند، گاهی اوقات مجبورید به راهنمایی ها 
یا اســتفاده از چندین ســنجاق روی بیاورید. پرســش اینجاست 
ســنجاق چگونه نزدیکــی بازیکن به وســیله را نشــان می دهد. 

 اگــر روی جایــی یکــی از آن هــا را بگذارید، بســته بــه فاصله 
با آبجکت گفته شــده این ســنجاق رنگ و شــکال های متفاوت 
 خواهند داشــت؛ شــاد، غمگیــن یا لبخنــد مالیم کــه همگی 
 نشــان دهنــده عملکردهــای شــما هســتند. مکانیــزم های 
گیم پلی زوپیــن به خودی خــود جذاب بــوده و مطمئنــا با آن 
 ســرگرم می شــوید ولــی متاســفانه توســعه دهنــده از بعضی 
 پتانســیل ها به خوبی اســتفاده نکرده اســت. شــاید مهم ترین 
آن ها ســادگی مرحله های زوپین باشد که به واســطه آن، خیلی 
کم طعم چالش را می چشــید. نکته جالب اینجاســت که معماها 
 هم از » آســان به ســخت « نبوده و پخش شــده اند. ایــن المان 
 بد نیســت ولی بــه خاطر ذات ســاده بعضــی مرحله ها بیشــتر 
 به چشــم می آید.  بــه عنوان نمونه توســعه دهنده می توانســت 
پس از انجام تعدادی از معماها، از ایده چندین ســنجاق ) یعنی باید 
 دو یا سه وسیله را بیابید ( برای یک مرحله استفاده کند تا بازیکن ها 

به واسطه ریتم نه چندان هیجان انگیز آن ها خسته نشوند. 
 زوپیــن از اپلیکیشــن هــای خوبــی ایرانــی بــوده کــه بــا 
 مکانیزم هــای خالقانه گیم پلــی اش مطمئنا روزهــا وقت خود را 
 با آن خواهید گذراند. شــما  می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/97TdUi مراجعه کنید.

معمای  2020
 دو پدر و دو پســر تصمیم می گیرند با سه دوچرخه 

به یک مسافرت کوتاه بروند.
 اگــر ظرفیت هــر دوچرخه فقــط یک نفر باشــد، 

آنها چگونه سوار بر دوچرخه به مسافرت رفته اند؟
در این معمای هوش، تمام آنها باید سوار بر دوچرخه 
باشند پس از پاســخ اینکه مثال یکی دیگری را روی 

زمین می کشید و ... خودداری کنید.
جواب معمای 2019

 عدد وســط از حاصل جمع ارقام دو طرف تشــکیل 
می شود بنابراین به جای عالمت سوال باید عدد 15 

را قرار داد.
کســانی که به معمای 2019  پاســخ صحیح 

داده اند:
- چارچی  از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

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

معرفی بازی زوپین؛ 

به رنگ نوستالژی

کاهش سهم فضا از بودجه 96
فناوری فضایی در بودجه پیشــنهادی ســال 96 که 
از ســوی دولت به مجلس ارایه شــده حدود 2 هزار 
میلیارد ریال ردیف اعتبــار دارد که کاهش بودجه را 

نسبت به سال 95 نشان می دهد. 
 چرا که در ســال 95 فناوری فضایــی بیش از 2 هزار 
و۴00 میلیارد ریال اعتبار گرفت که این مبلغ عالوه 
 بر هزینه کرد ســازمان فضایی و مرکــز ملی فضایی، 

به توسعه کاربردهای فضایی نیز اختصاص پیدا کرد.
در الیحــه بودجــه امســال، دولــت در چند بخش 
مربوط بــه مرکز ملــی فضایــی، ســازمان فضایی 
 ایران، پژوهشــگاه فضایــی و پژوهشــگاه هوافضا، 
 بودجه هــای مجــزا برای حــوزه فنــاوری فضایی 

پیش بینی کرده است.
 برایــن اســاس از محــل بودجــه وزارت ارتباطات 
 به ســازمان فضایی ایران مبلــغ 1۴۳ میلیارد ریال 
و به پژوهشگاه فضایی ایران یک هزار و 25۸ میلیارد 

و560 میلیون ریال اختصاص پیدا می کند.
در همین حال از برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه 
نیز هزینه فعالیت های فضایی ســازمان فضایی1۴0 

میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.
 پژوهشــگاه هوافضا از محل اعتبــارات وزارت علوم 
 از بودجه دســتگاه های اصلی، مبلــغ 2۸۴ میلیارد 

و ۳5۸ میلیون ریال بودجه می گیرد.
این درحالی است که به بخش فضا از محل اعتبارات 
سیاســت های کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم 
 رهبری نیــز بودجه جداگانــه ای اختصــاص پیدا 
کرده اســت. به این معنی که پژوهشگاه هوافضا۳00 
 میلیارد ریال و پژوهشــگاه فضایــی ۳ میلیارد ریال 

از این محل، بودجه می گیرند.
برای مرکز ملی فضایی نیز از محــل اعتبارات اصلی 
 معاونت علمــی فناوری ریاســت جمهــوری مبلغ

5 میلیارد و200 میلیون ریــال بودجه درنظر گرفته 
شده است.

 بودجه فنــاوری فضایی برای ســازمان های مربوطه 
 در ســال 96 در حالــی تعیین شــده که ســال 95 
در ردیف اعتبــارات متفرقه بودجه نیز به ســازمان 
فضایی ایــران بــرای فعالیــت هــای فضایی1۷0 
 هــزار میلیــون ریــال و بــرای توســعه فنــاوری 
و کاربردهای فضایی۳00 میلیارد ریال بودجه تعلق 

گرفت. 
همچنین در این ردیــف بودجــه، وزارت ارتباطات 
 و فنــاوری اطالعات نیز بــرای حفظ نقــاط مداری 
 و ماهــواره 6 هــزار میلیــارد ریال بودجه کســب 

کرد.

معاون مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم از برگزاری آزمون استاندارد زبان 
فارســی برای اولین بار در بهمن امســال خبر داد. طالبی معاون مرکز همکاری های 
بین المللی وزارت علوم در نشســتی که به منظور گزارش عملکرد برگزار شد، گفت: 
کارهای عملیاتی تافل فارسی یا همان آزمون اســتاندارد زبان فارسی با کمک تمام 
 دســتگاه های ذی ربط انجام شده اســت. وی با اشاره به یک ســال کار کارشناسی 
و عملیاتی روی این موضوع ادامه داد: این آزمون آموزشی با کمک سازمان سنجش 
آماده شــده و اولین دوره آن در بهمن ماه امسال بین دانشــجویان خارجی در ایران 
برگزار می شود. طالبی عنوان کرد: این آزمون آزمایشی از سال آینده توسط سازمان 
ســنجش دوبار در ســال در کل دنیا برگزار می شود و کســانی که آموزش دیده اند 
می توانند شــرکت کنند. به گفته وی این آزمون مالک ورود دانشــجویان خارجی 
به کشور خواهد شــد. معاون مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم از نشست 
روسای گروه های زبان فارسی خارج از کشور خبر داد و گفت: این نشست در 2۸ و 29 
دی ماه 95 از سوی وزارت علوم در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می شود و تاکنون 
11۷ رییس گروه از ۳۷ کشور دنیا برای حضور در این نشست اعالم آمادگی کرده اند. 

گونه جدیدی از ماهی های غول پیکر که اکســیژن تنفس می کنند، کشــف 
شده است. این گونه جدید از خانواده ماهی های آراپایما است. 

 ماهی های غول پیکــر این خانــواده در آب هــای روان زندگــی می کنند 
و می توانند به وسیله شش تنفس کنند. 

این گونه جدید نیز در مناطــق دورافتاده رودخانه آمــازون زندگی می کند.
دانشمندان تخمین می زنند گونه های بیشتری از این ماهی در آینده نزدیک 
 کشف شود. ماهی تازه کشــف شــده که اندازه بالغ  آن بیش از سه متر طول 
و200 کیلوگرم وزن خواهد داشــت، در آب هایی زندگــی می کند که میزان 

اکسیژن کمی دارند. به همین دلیل برای تنفس به سطح آب می آیند. 
مطالعه روی این ماهی درحال انقراض بســیار مشکل است. این درحالی است 

که تنها پنج هزار ماهی آراپایما زنده هستند.
 دونالــد جی اســتوارت یکی از اســتادان بیولــوژی و محقق مجله نشــنال 
جئوگرافیک این گونه را کشــف کرده اســت. او می گوید: هنــوز گونه های 

بسیاری وجود دارد که باید شناسایی و حمایت شوند.  

 تیمی از محققان دانشگاه واسدا در ژاپن با اســتفاده از پلیمر انعطاف پذیر موفق 
به ساخت اولین مخزن جیبی برای حمل هیدروژن مایع شدند. هیدروژن دارای 
پتانسیل بسیار باالیی برای تامین انرژی پاک در آینده است، اما مهم ترین چالش 
در استفاده از این سوخت پاک مسئله شرایط نگهداری دشوار آن به صورت مایع 
و در مخازن گران قیمت اســت محققان ژاپنی با در نظر گرفتن اهمیت سوخت 
پاک هیدروژن و مشکالت حمل ونقل آن اقدام به ساخت اولین پک جیبی حمل 
هیدروژن مایع برای وســایل قابل حمل کوچک با مولد ســوخت سلولی کردند. 
تولید مخزن جیبی هیدروژن مایع از مطالعات اخیر در مورد مواد ارگانیک جاذب 
هیدروژن الهام گرفته شده است. این مواد با ایجاد ترکیب شیمیایی با هیدروژن 
می توانند این مایع مشــتعل را به صورت ایمن ذخیره کنند. پلیمر مورد استفاده 
در ســاخت مخزن جیبی هیدروژن مایع از مواد ارگانیک موجود در کتون به نام 
فلوئورن ساخته شده است. از این مواد برای تولید داروهای ضد ماالریا نیز استفاده 
می شود. پلیمر جدید را می توان به صورت صفحات پالستیکی قالب ریزی و از آن 

برای ساخت انواع مخازن قابل حمل هیدروژن با ضریب ایمنی باال استفاده کرد.

برای اولین بار آزمون تافل فارسی 
برگزار می شود

ماهی دارای شش 
در آمازون کشف شد

ساخت اولین مخزن جیبی 
حمل هیدروژن مایع

یک بار دیگر سیستم عامل IOS سیســتم عامل اندروید را شکست 
داد. تک رادار با تست ســرعت روی برترین گوشی های عرضه شده 

سال 2016 سریع ترین را انتخاب کرد. 
این انتخاب بدون دخالت انسانی بوده و بر اساس بازشدن سریع اپ، 
سرعت باز شــدن گیم، تدوین ویدئویی و لود کردن فایل گرافیکی 
سه بعدی بوده است. درنتیجه آیفون ۷ با 1 دقیقه و 11 ثانیه سریع 
ترین و سونی اکسپریا ایکس زد با ۳ دقیقه و 6 ثانیه در رده ششم قرار 
گرفتند. در این مقایسه پیکسل فون گوگل دوم، گلکسی اس ۷ سوم، 

اچ تی سی10 چهارم و جی 5 ال جی نیز پنجم شد.

جدیدترین گوشی سری میت هوآوی، میت 9، وارد بازار ایران شده 
اســت. همان طور که می دانید میت 9 جدیدترین گوشی از خانواده 
میت هوآوی است که به تازگی معرفی شــده. هم اکنون می توانید 
این گوشــی را به عنوان یکــی از جدیدترین گوشــی ها در ویترین 
فروشــگاه ها ببینید. میت 9 دوربین20 مگاپیکســلی دارد و مانند 
دوربین P9، شرکت الیکا بر عملکرد آن نظارت دارد. از دیگر امکانات 
Mate 9 می توان به ۴ گیگابایــت حافظه رم و 6۴ گیگابایت حافظه 
داخلی اشاره کرد. این گوشــی یکی از معدود گوشی های بازار است 
 که سیســتم عامل اندروید ۷ یا نوقا دارد. اگرچــه هنوز تعداد کمی 
از این مدل موجود است، می توانید آن را با قیمت2560000 تومان 
 در بازار بیابید. پیشــنهاد می کنیم برای خرید میت 9 عجله نکنید، 

زیرا با ورود گسترده آن به بازار قطعا قیمت کاهش پیدا می کند.

ظاهرا موتوروال برنامه ای جدی برای عرضــه  ماژول های مخصوص 
 خود به نام Moto Mod در ســال 201۷ دارد. موتــوروال موتو زد 
در زمان عرضه، تحسین  زیادی از ســوی کاربران و منتقدان گرفت.

اولین ســوال منتقدان و کاربران در زمان عرضــه  Moto Z، همین 
پشــتیانی و عرضه  مادهای مناســب برای آن بود. آخرین اطالعات 
 حکایت از عرضه 12 ماد جدیــد در ســال 201۷ دارد. جان تواناز 
 ) John Touvannas ( مدیــر بخــش Moto Mod لنوو، اخیرا 
 در مصاحبه ای اعالم کرده است این شــرکت به طور قطع قصد دارد 
 در سال آینده تعداد بیشــتری ماژول نسبت به ســال جاری تولید 
و عرضه کنــد. عرضه  12 ماد جدیــد، تنها خبر موتــوروال در مورد 
ماژول های موتو زد نیست. لنوو، شــرکت مالک موتوروال قصد دارد 
در ماه ژانویه کمپینی اجرا کند که شــرکت ها و افراد متفرقه بتوانند 

طرح های خود برای ماژول های Moto Z را ارایه دهند. 
برندگان این کمپین، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای عرضه  

ماژول خود را از لنوو خواهند گرفت.

شلوغی، دود، بوق و سر و صدا، آسمان خاکستری، بی آبی، 
گرانی، چک، قسط، مشــاجره، دعوا و... . این روزها شاید 
بتوان بسیاری از واژه های دیگر را هم به همین فهرست کوتاه اضافه کرد 
 که دایم بر فشــار عصبی و اســترس ما اضافه می کند. اما باید بدانیم که 
 در ســایه آرامش و مــدارا و اتکا به نیــروی الیزال الهی و بــاور خویش 
 و همچنین احترام بــه یکدیگر و در کنار هم ماندن می توانیم بســیاری 

از مشکالت حال حاضر را کنار بگذاریم. 
از این رو ســایتی را به شــما معرفی می کنیم که به ســهم خود تالش 
 کرده کــه آرامــش را به کمی بــه ما نزدیک کند. نشــانی این ســایت

goo.gl/E5Mmf1 ) حــروف را همان طور که مــی بینید وارد کنید ( 
است و نام سایت Calm به معنی » آرام باش « است. 

وقتی به این ســایت وارد می شــوید ســادگی آن بدون شک جذب تان 
می کند. اگر در سایت ماوس خود را بدون حرکت بگذارید، تمام منوهای 

آن ناپدید شده تا تصویر پس زمینه سایت را بتوانید تمام قد ببینید. 
اگر ماوس خود را حرکت دهید در سمت راســت منویی را می بینید که 
تم های آرامــش مختلفی را با موســیقی های آرام بخــش فوق العاده ای 
 به نمایش گذاشــته اســت. گاهی می توانید در کنار ســاحل باشــید 
 و به صدای مــوج گوش کنیــد. گاهــی می توانید در ســطح اقیانوس 
به ســمت افق حرکت کنید و مانند اقیانوس عظمت را احســاس کنید. 
گاهی در بــاران راه بروید، اما خیس نشــوید! گاهی بــه ابرهای عظیم 
در حال حرکت در آســمان آبی بدون صدا خیره شــوید. جدا به شــما 
پیشــنهاد می کنیم یک بــار این ســایت را امتحان کنید. وب ســایت 
Calm عالوه بر ایــن تم های آرامــش برنامه های آموزشــی آرام بودن 
 هم دارد کــه می توانیــد روی دکمــه Begin در ســایت کلیک کرده 

و وارد این بخش از سایت شوید. البته دو نکته را فراموش نکنید. 
اول این که باید زبان انگلیسی خوبی برای گوش دادن به این برنامه های 
 آموزشی داشته باشید. دوم این که اگر می خواهید میزان پیشرفت خود را 

در برنامه های آموزشی در Calm ذخیره کنید باید در سایت عضو شوید.

به نظر می رسد نوکیا برای هر چه بهتر کردن گوشی های خود شروع 
به همکاری با گوگل کرده اســت تا از تجربیات و داشــته های این 
شرکت در گوشی های اندرویدی جدید خود استفاده کند. بر کسی 
پوشیده نیســت که نوکیا سال آینده گوشــی های هوشمند جدید 
خود را به بازار می فرستد. این موضوع را مســئوالن نوکیا و شرکت 
HDM تایید کرده اند و همگان منتظرند تا ســرانجام در نمایشگاه 
MWC 2017 محصوالت اندرویــدی نوکیا را ببینند. چندی پیش 
خبر همکاری کارل زایس با نوکیا را شــنیدیم، امــا اگر هنوز آمدن 
گوشی های جدید نوکیا شما را هیجان زده نکرده  است شاید شنیدن 
خبر همکاری نزدیک گوگل با نوکیا در ســاخت محصوالت جدید 
 این شرکت برای تان جالب باشــد. جزییات این همکاری هنوز فاش 
نشده اســت ولی با توجه به اظهار نظر مسئوالن HDM در خصوص 
اینکه » هیچ فرصتی را برای حضور در بازارهــای مختلف و تبدیل 
شــدن به یکی از بازیگران اصلی بازار از دســت نخواهند داد « بعید 
است HDM فرصت به دســت آمده برای هرگونه همکاری با گوگل 
را از دســت بدهد. همچنین مدیرعامل نوکیا گفته اســت: این برند 
به خاطر سادگی، راحتی در اســتفاده، قابل اعتماد بودن و کیفیت 
شناخته می شود. بنابراین حدس می زنیم گوشــی های اندرویدی 
جدید نوکیا به جای استفاده از رابط کاربری شلوغ و سنگین به سمت 

استفاده از اندروید خالص گوگل برود.

 آیفون ۷ سریع ترین گوشی 
سال 2016 شد

Mate 9 وارد بازار ایران شد

موتوروال سال آینده دوازده
Moto Mod جدید عرضه می  کند

سایتی که ما را آرام می کند

بفرمایید کمی آرامش!

گوگل با نوکیا 
همکاری نزدیکی خواهد داشت

معرفی سایت

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

 بیگ بنــگ: روز جدیدی در فضــای اینترنت آغاز شــده 
 و بــه تبــع آن، نظریه پنهــان جدیــدی هم نشــر پیدا 
کرده است: کشــف هرم رازآلود جدیدی در قطب جنوب 
با ابزار Google Earth. در واقع ایــن هرم فقط یک کوه 
است و حتی بخش جدید نظریه پنهان هم فقط نسخه ای 
تکراری از داستانی اســت که به مدت سال ها در خصوص 

هرم های قطب جنوب نقل شده است.
پس بگذارید به بحث و بررسی پیرامون هرم نخست تحت 

عنوان » کوه AKA « بپردازیم. این هرم در » عملیات قطب 
جنوب انگلیس « بین ســال های1910 تا 191۳ میالدی 
کشف شــد. با گذاشــتن نام » هرم « بر روی آن سعی شد 
تا به صــورت رازی پنهان به دور از دســترس مردم جهان 
 باقی بمانــد. بعدها از آن نــام در هر یک از بررســی های 
زمین شناسی ناحیه مربوطه استفاده شــد. به عقیده این 
زمین شناسان، مخفی کاری شــان رویکردی هوشمندانه 
 بوده اســت، اما تصــور نمی کردنــد که100 ســال بعد 

» حقیقت یاب ها « پرده از این راز برداشته و ماهیت هرم را 
شفاف سازی کنند. در متن شایعه ذکر شده که هرم توسط 
موجودات فرازمینی یا آتالنتیس ساخته شده است. اکنون 
کوه دوم باعث راه افتــادن چرخ نظریه های پنهان شــده 

است. این کوه در این مختصات پیدا می شود.
 دکتر میچ دارســی، زمین شــناس مرکز تحقیقات آلمان 
در حــوزه علــوم زمیــن شــناختی در پوتســدام گفت: 
ساختارهای هرمی شــکل در کوه های السورث واقع شده 
که دامنه ای بیش از۴00 کیلومتــر را در بر می گیرد. پس 
 هیچ جای تعجب ندارد که قله هایی سنگی در باالی یخ ها
 وجود داشته باشــند. قله ها واقعا از سنگ تشکیل یافته اند

 و این امری تصادفی نیســت که قله ها بــه چنین حالتی 
در آمده اند. دکتر دارسی افزود: چنین شکلی فاقد هرگونه 
پیچیدگی اســت. پس امر تصادفی ویژه ای نیز به حساب 
نمی آید. می توان نام » قله کوهی « را به آن نسبت داد که 
در واقع، با عنوان قله سنگی روی یخچال یا ورقه های یخی 
تعریف می شــود. آن چیزی که در تصویر می بینید، شکل 
هرمی دارد ولی نمی توان آن را یک ســازه ســاخت دست 
بشــر تلقی کرد. اگرچه این کوه هرم شــکل بسیار رازآلود 
 جلوه می کند، اما قله های هرمی شــکل بســیار عادی اند 
 و در بسیاری از مکان ها مشاهده شــده اند. نباید اعتنایی 

به حرف های کذب برخی افراد در فضای مجازی کرد. 
از نمونه های بــارز چنین قله هایی می تــوان به ماترهورن 
 ) Bulandstindur ( در کوه های آلپ و کوه بولندســجو
در ایســلند اشــاره کرد. در مجموع، هیچ مزیتی در پنهان 
نگه داشتن رازی در قطب جنوب عاید محققان نمی شود. 
اگر چنین چیزی صحت داشــت، حکومت های دنیا بر سر 
منابع آن به جنگ با یکدیگر می پرداختند. خوشــبختانه، 
کل قطب جنوب غنی از تنوع طبیعی و فرصت های علمی 

است و تا مدت طوالنی این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

قله های هرمی 
شکل بسیار 

 عادی اند 
و در بسیاری 

از مکان ها 
مشاهده 
شده اند. 

 نباید اعتنایی 
به حرف های 
کذب برخی 

افراد در فضای 
مجازی کرد

هرم رازآلود در قطب جنوب فقط یک کوه است!

اگر شما نیز از آن دســته افرادید که بنا به شرایط کاری تان 
ممکن است روزها از دسترسی به پریز برق برای شارژ کردن 
گوشی همراه تان دور باشید، بدون شــک گوشی جیونی ام 
201۷ که به تازگی تیزر تبلیغاتی آن به بیرون درز پیدا کرده 
 به کارتان خواهد آمــد، زیرا انرژی قطعات آن را قرار اســت 

یک باتری ۷ هزار میلی آمپر ساعتی تامین کند.
بر کسی پوشــیده نیست طی چند ســال اخیر، شرکت های 
تولیدکننده گوشــی های همــراه از هر ترفنــدی به منظور 
افزایش سرعت شــارژ و در ســوی دیگر افزایش عمر شارژ 
باتری گوشی های خود دریغ نکرده اند. در همین حال اگرچه 
عمر شارژ باتری گوشــی های هوشــمند کنونی موجود در 

 بازار نسبت به گوشی های کالســیک چند سال قبل افزایش 
پیدا کرده، با این حال به نظر می رسد بایستی منتظر دو برابر 

شدن ظرفیت باتری گوشی های نسل جدید نیز باشیم.
در همین راســتا به تازگی تیزر تبلیغاتی گوشــی جیونی ام 
201۷ با حضور کارگردان و بازیگر مشــهور چینی به بیرون 
 درز پیدا کرده که بدون شــک می تواند نویــد بخش معرفی 

این گوشی موبایل در آینده ای نزدیک باشد.
بر اساس اطالعات از پیش درز کرده، گوشی جیونی ام 201۷ 
مجهز به یک باتری ۷ هزار میلی آمپر ســاعتی خواهد بود که 
درون بدنه ای با ابعــاد 155/2 در ۷۷/6 در 10/65 میلی متر 

قرار گرفته است. 

الزم به ذکر اســت گلکســی اس ۷ اج دارای باتــری ۳ هزار 
میلی آمپر ســاعتی بوده و آیفون ۷ پالس نیز از باتری1960 
میلی آمپر ســاعتی بهره می برد، از این رو بــه ضرس قاطع 
 باتری پرچــم دار جدید جیونــی رکــورد دار ظرفیت باتری 

در گوشی های هوشمند خواهد بود.
به هر حال از جمله ویژگی های احتمالی گوشــی جیونی ام 
201۷ می توان به پردازنده هشت هسته ای با کالک فرکانس 
1/96 گیگاهرتــز، 6 گیگابایت حافظــه رم و 12۸ گیگابایت 
حافظه داخلی، نمایشــگری 5/۷ اینچی با رزولوشن1۴۴0 
در2560 پیکســل، دوربین دوگانه 1۳+12 مگاپیکســلی، 
دوربین سلفی مجهز به سنســور ۸ مگاپیکسلی، پشتیبانی 
از کارت حافظه جانبی و بهره گیری پیش فرض از اندروید 6 

مارشمالو اشاره کرد.

جیونی ام 201۷ با باتری غول پیکر ۷ هزار میلی آمپری در راه است

زاینده 
رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
اصفهان رتبه چهارم نشر کتاب را در کشور دارد

ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: اصفهان 
جایگاه چهارم نشــر کتاب را از نظر تعداد در کشور دارد و در 7 
ماهه نخســت ســال 1395 نیز هزار و 200 مجوز انتشار کتاب 
صادر شده اســت. حجت االســالم حبیب رضا ارزانی  در مراسم 
بیســت و ســومین دوســاالنه کتاب اصفهان اظهارکرد: کلیه 
کتبی که طی یک سال گذشته در اســتان اصفهان انتشار یافته 
برای حضور در این مراســم مورد ارزیابی قرار گرفته است. وی 
افزود: 508 اثر به دبیرخانه بیســت و ســومین دوساالنه کتاب 
اصفهان جایزه دو ســاالنه کتاب ارســال شــده و مورد بررسی 
داوران قرار گرفته اســت؛ عالقه مندانی که اهل اصفهان هستند 
 و یا کتابی راجع به اصفهان نوشته اند می توانند در این دوساالنه

شرکت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: در سال 
1394 حدود هزار و 700 مجوز انتشــار کتاب صادر شده و در 7 
ماهه نخست سال 1395 نیز هزار و 200 مجوز دیگر صادر شده 
است، به طور کلی پیش بینی می شود ساالنه از 1700 تا 2 هزار 

کتاب مجوز بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان جایگاه چهارم نشر کتاب را از نظر 
تعداد در کشور داراســت و تهران در رتبه اول، قم در رتبه دوم و 

مشهد در رتبه سوم نشر کتاب در کشور  قرار دارند.

نمایــش کمدی »لطفــا گوریــل خــودت را قورت بــده« به 
نویسندگی نگار داســتان پور و کارگردانی پویان عطایی از 18 

آذر ماه در فرشچیان روی صحنه می رود.
کارگردان ایــن نمایش در گفت وگــو با ایمنــا از برگزاری دور 
دوم اجراهای خود خبر داد و گفت:به دلیل اســتقبال بی نظیر 
 تماشــاچیان در دور اول و حضور در جشــنواره تئاتر اســتان، 
بر آن شــدیم تا دور دوم اجرای این نمایــش را در آذر ماه آغاز 

کنیم.
پویان عطایی تصریح کرد: داســتان این نمایش روایتگر زندگی 
 زن و شــوهری اســت که موجود عجیبی را بــه آپارتمان خود 

می آورند تا به جای بچه خود از آن نگهداری کنند.
وی افزود: نویسنده این نمایش، نگار داســتان پور است و بنده 
به همراه لیال شریفی، رحیم ملکی و مریم دوستی ایرانی در آن 

ایفای نقش می کنیم.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش کمــدی می توانند با تهیه 
بلیت از ســایت partakticket.com، از تاریخ 18 تا 30 آذر 
 ماه، رأس ساعت 18:30 به مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان

مراجعه کنند.

عضو هیئت داوران بخش بزرگســال جشــنواره تئاتر معلولین 
 امید آفرین گفــت: با تماشــای نمایش هــای ایرانــی به این 
 نتیجه رســیده ام کــه تئاتر ایران هــر روز بیــش از پیش قلبم 
 را تســخیر می کند، چرا که ایــن موضوع ارتباط مســتقیمی 
 با درگیــری مناســب ســنت و مدرنیتــه در فرهنــگ ایران 

دارد. 
پروفســور کومــار گفــت: همــواره در رویدادهــای هنری و 
فســتیوال های بزرگ جهانــی برنامه ریزی و اجــرا دو مبحث 

جداگانه هستند.
عضو هیئت داوران بخش بزرگســال جشــنواره تئاتر معلولین، 
افــزود: این  دو موضــوع  از لحــاظ اجرایی فاصله بســیاری از 
 یکدیگر دارند و من بســیار خوشــحال هســتم کــه اصفهان

 توانسته است این فاصله را با ظرافت بســیار از میان برداشته و 
سربلند از این آزمون بیرون بیاید.

وی در پایان با اشــاره به این نکته که برای دومین بار اســت که 
به ایران می آید درباره دستاورد این جشــنواره گفت: امیدوارم 
در انتهای این جشــنواره ما و معلولین به این نتیجه خوشــایند 
برســیم که تئاتر، پاره تن جدا شــده از جامعه دوباره به آن باز 

خواهد گشت.
این عضــو هیئت داوران، بــا ابراز خرســندی از میهمان نوازی  
 مدیران اجرایــی جشــنواره افزود:  بســیار خرســندم که در
  کشــور ایران حضــور یافتــم و از میهمان نــوازی اصفهانی ها

 بسیار سپاسگزارم.

برنامه تلویزیونی محله گل و بلبل با اضافه شدن اهالی جدید کار 
خود را آغاز می کند.

نعیمه نظام دوست بازیگر مجموعه های تلویزیونی، در خصوص 
تغییرات برنامــه تلویزیونی »محلــه گل و بلبــل« گفت: این 
مجموعه تلویزیونی با همان گروه کارگردانی و بازیگری ســری 
اول، کار خود را آغاز کرد و با اضافه شــدن چند بازیگر جدید در 

مرحله تهیه و تولید قرار گرفت.  
 وی در ادامه پیرامون اضافه شــدن بازیگــران جدید به بخش 
نمایشی این برنامه تلویزیونی بیان کرد: در سری جدید همراهی 
بازیگرانی مانند حدیث فوالدوند و نوجوانانی را که در سری اول 
با ما بودند نداریم و گروهی جدید چون؛ سارا خویینی ها، ملیکا 
شــریفی نیا و فرهاد بشــارتی به اهالی محله گل و بلبل اضافه 

شده اند و در ادامه حضور دیگر بازیگران را هم خواهیم داشت.  
 بازیگر مجموعه تلویزیونی »همســایه ها« اظهار داشت: »محله 
گل و بلبل« در همان لوکیشــن و با گروه ســابق کاری روزهای 
تولید را پشت سر می گذارد و تا 10 روز آتی به روی آنتن شبکه 

دو سیما می رود.  
 نظام دوست در پایان پیرامون استقبال مردم از برنامه تلویزیونی 
»محله گل و بلبــل« عنوان کــرد: در این مدتی کــه ما برنامه 
نداشــتیم، خانواده ها و بچه ها بی صبرانه منتظر پخش مجدد 

بودند و استقبال بسیاری از محله ما شد.  

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اصفهان رتبه چهارم نشر کتاب را 
در کشور دارد

18 تا 30 آذر ماه؛

»لطفا گوریل خودت را قورت بده« در 
فرشچیان روی صحنه می رود

عضو هیئت داوران بخش بزرگسال جشنواره تئاتر معلولین:

تئاتر ایران هر روز بیش از پیش قلبم 
را تسخیر می کند

پخش سری جدید محله گل و بلبل 
از 10 روز دیگر

فیلم بــرداری »بی حســاب« بــه کارگردانی مصطفــی احمدی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان به پایان رسید.

فیلم برداری فیلم سینمایی»بی حســاب«به پایان رسید ودر حال 
حاضر مراحل نهایی تدوین را توسط بهرام دهقانی سپری می کند. 
همچنین با اتمام مراحل فیلم برداری،آرش قاسمی صداگذاری این 
فیلم را آغاز کرده است.  در خالصه داستان این فیلم  سینمایی آمده 
است:»دن کیشــوت پس از فراغت از تدارک مقدمات کار،نخواست 
بیش از این در اجرای نقشــه خویش درنگ کند.« حمید فرخ نژاد، 
علی قربانزاده، طناز طباطبایی و صابر ابر،با هنرمندی افسانه بایگان 
و با حضورآتیال پسیانی ترکیب بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را 
تشکیل می دهند. عوامل فیلم »بی حســاب« عبارتند از کارگردان: 
مصطفی احمدی، نویســندگان فیلم نامه: مهیار حمیدیان، محمد 
صادق گلچین عارفی، محمد شــهابی، فضــای مجازی:آریان امیر 

خان،مشاور رسانه ای:بهناز شیربانی و تهیه کننده:سعید ملکان.

برنامــه صبحگاهی »با صبــح« با اجــرای عبدا... روا و شــعار »حس 
 خوب سحرخیزی« از شــنبه 20 آذر ماه از شــبکه دوی سیما پخش 

خواهد شد.
هدف عمده  این برنامه ایجاد شــور و نشــاط صبحگاهی اســت که بر 
اساس »امید، مهربانی و لبخند« تقدیم مخاطبان این برنامه می شود. 

آغاز یک روز پرانــرژی، تاثیر ســحرخیزی در بخش هــای مختلف 
زندگی در کنار ایجاد حس پویایــی و تحرک از دیگر اهداف این برنامه 
 اســت. همچنین »با صبح« از بخش های متنوعی تشــکیل شــده و 
در هر قســمت میهمانان مختلفی را به قاب جادویی تلویزیون دعوت 

می کند. 
 برنامــه »بــا صبــح« کاری اســت از گــروه امــور اجتماعــی 
 شــبکه دو بــه تهیه کنندگــی ســهیل ســلیمانی کــه از شــنبه
  تا چهارشــنبه ســاعت 6:30 تا 8 صبح از شــبکه دوی سیما پخش

 خواهد شد.

فیلم برداری »بی حساب« به 
پایان رسید

آغاز پخش برنامه صبحگاهی 
»با صبح« از شبکه دو

جشنواره

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: برگزاری جشنواره هایی مانند تئاتر کودک ونوجوان 
نیاز به شبکه داخلی منسجم و ارتباط بین المللی جدی را 

رفع می کند.
 بــه گــزارش ایرنــا، مهــدی شــفیعی روز گذشــته در

 نشست خبری بیست و ســومین جشــنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان افــزود: حمایت از اجراهای عمومی، 
از اهداف و سیاســت های برگزاری جشــنواره ها در مرکز 
هنرهای نمایشــی اســت که موجب انســجام، پویایی و 
کارآمدی و ارتباط بین المللی محکــم تر در این حوزه می 

شود.
وی با بیان اینکه اجراهای عمومــی در جغرافیای مختلف 
ایران می تواند بر تربیت نســل آینده موثر باشد، ادامه داد: 
اســتان همدان ظرفیت فراوانی برای برگزاری جشــنواره 
تئاتر دارد که افزایش مخاطبان، نشــان دهنده اســتقبال 

مردم این شهر است.
 اجرای آثار به جشنواره ها محدود نشود

شــفیعی با تاکید بر اینکه اجراها را محدود به جشنواره ها 
نکنیم و باید آنها را اســتمرار ببخشــیم، خاطر نشان کرد: 
تربیت فرزندان در این دوره بسیار مورد اهمیت قرار گرفته 
که بر همین اســاس خانواده وقت و هزینه زیادی را برای 
راه مناســب مصرف می کنند که یکی از آنها تئاتر کودک 

و نوجوان است.
 نهادینه کردن ســبک زندگی ایرانی اسالمی با 

تئاتر کودک و نوجوان
مدیرکل هنرهای نمایشــی افــزود: در صــورت تولیدات 
 مناســب، اســتقبال بیشــتر می شــود که بــا توجه به 
دغدغه های اجتماعی نســل چهارم پــس از انقالب، می 
توانیم ســبک زندگی ایرانی اســالمی را به وسیله هنر در 

جامعه نهادینه کنیم.
شفیعی با بیان اینکه تئاتر کودک و نوجوان بهترین جایگاه 

 برای این موضوع اســت، اظهار کــرد: با انتقــال مفاهیم
 مناســب به خانواده ها به عنوان اساســی ترین نهاد و نیز 
به کودکان و نوجوانان می توانیــم آینده جامعه را تضمین 

کنیم.
وی با بیان اینکه نباید از این فرصت به راحتی گذشــت و 
باید جدی تر در این زمینه برنامه ریــزی کرد، افزود: یک 
نمایش تاثیرگذار با اســتقبال عمومی رو به رو می شود و 

بازگشت سرمایه را نیز در پی دارد.
شــفیعی همچنین با اشــاره به برگزاری یکصدمین سال 
تولید تئاتــر و پیدایش تئاتــر کودک و نوجوان توســط 
مرحوم باغچه بان در شــهر تبریز گفت: هــر هنر و ژانری 
 برای ترســیم افق هــای آینــده نیازمند بررســی دقیق 
گذشته و سیر تحوالت آن است که با زنده کردن یاد باغچه 

بان این موضوع مورد حمایت قرار گرفته است.
 جشــنواره ها نیازمند اســتقبال مســئوالن 

فرهنگی است
وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری جشــنواره هــا نیازمند 
اســتقبال مســئوالن فرهنگی است، خاطر نشــان کرد: 
 در ایــن دوره نگرانی هایی بــرای برگزاری جشــنواره در

 شــهر همدان داشــتیم کــه امیــدوارم پــس از پایان 
 بیســت وســومین جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجوان 
 بــه ســرعت شــرایط بــرای برگــزاری ســال آینــده 

در دستور کار قرار گیرد.
شــفیعی افزود: به طور قطع برگزاری جشــنواره در شهر 
 خارج از پایتخت مســتلزم امکانات، اســتقبال عمومی و
  منابــع اســت کــه امیــدوارم همــکاری بیشــتری
  در ایــن زمینه بــا مســئوالن فرهنگی اســتان همدان

 داشته باشیم.
بیســت وســومین جشــنواره بین المللی تئاتــر کودک 
 ونوجــوان از 21 تــا 27 آذر مــاه در شــهر همــدان

 برگزار می شود.

آلبوم جدید متعلــق به آقای گلزار اســت و برادران در 
دو قطعه از این آلبوم با گلزار همخوانی می کند. حامد 
بــرادران خواننده، از انتشــار آلبوم مشــترک خود با 
محمدرضا گلزار تا قبل از پایان ســال خبر داد و گفت: 
به احتمال زیاد در اسفند ماه این آلبوم منتشر می شود.  

برادران که در گذشــته هم آهنگ های مشــترکی را 
با گلزار منتشــر کرده بود در خصوص عوامل این آلبوم 
اظهار کرد: همه  عوامل به طور کامل مشــخص نشده  
اما بعضی از آنها قطعی شده اند؛ عاطفه حبیبی یکی از 
ترانه سراها خواهد بود، تنظیم کننده خودم هستم که 
شــاید تنظیم کنندگان دیگری هم مرا همراهی کنند. 
وی در خصوص جزئیات آلبوم عنــوان کرد: این آلبوم 
به احتمال زیاد 12 قطعه دارد که خواننده همه  قطعات 
محمدرضا گلزار است ولی شــاید در 2 قطعه من هم با 

گلزار همخوانی  کنم. 
این آلبوم به طــور کلی صوتی اســت ولی کلیپ های 
تصویری هم مدنظر خواهیم داشــت. وی همچنین در 
خصوص برگزاری کنســرت گفت: تور کنســرت های 
آقای گلزار به احتمال زیاد از حــدود دو هفته  آینده در 
شهرهای مختلف به اجرا درمی آید و تا چند هفته  دیگر 
جزئیات بیشــتری از این آلبوم مشــخص می شود که 

احتماال در نشستی آنها را بیان خواهیم کرد.

مدیرکل هنرهای نمایشی:

تور کنسرت های آقای بازیگرجشنواره های تئاتری نیاز ارتباط بین المللی را رفع می کند
در راه است

اخبار

موسیقی

دیدگاه

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
بعد از ســال 57 تا کنون، میزان تولیــد آثار در قالب 
کتاب سال گذشــته به یک میلیون رسید و تا کنون 
 80 هزار و 246 عنــوان کتاب نیز در کشــور تولید

شده است.
ســید عباس صالحی در مراســم بیســت و سومین 
دوســاالنه کتاب اصفهان اظهارکــرد: جایزه کتاب 
اصفهان نقطه اتصالی به پیشــینه مکتب آفرینی در 

اصفهان است.
وی افــزود: تمدن هــا با کتــاب آغاز می شــوند و با 
کتاب هایشان شــناخته خواهند شــد، همان گونه 
که بســیاری از کشــورها همچون یونان کــه با آثار 
 ارسطو و افالطون شناخته شــده، با فرهنگ و کتاب

شناخته می شوند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
در آبان ماه سال گذشته جشــن انتشار یک میلیون 
کتاب را در خانه کتاب ایران برگزار کردیم که از این 
تعداد کتــاب 600 هزار جلد چــاپ اول و 400 هزار 

جلد کتاب چاپ باالتر بود.
وی خاطرنشــان کرد:  بعــد از ســال 57 تاکنون، 
میــزان تولید آثار در قالب کتاب ســال گذشــته به 
یک میلیون رســید و تا کنون 80 هزار و 246 عنوان 
کتاب نیز در کشور تولید شده اســت، البته نباید به 
 کمیت قانع باشــیم ولی کمیت گاهی راهی به سوی

کیفیت است.
صالحی عنوان داشت: اســتعداد تولید کمی و کیفی 
کتاب در کشــور ارتقا پیدا کرده که بایــد قدر آن را 

دانست چراکه این موفقیت، موفقیت کمی نیست.
وی بــا اشــاره بــه آمایــش موضوعــی و عنوانی 
کتاب اضافــه کــرد: بایــد از زاویه آمایــش نیز به 
 کتب مختلف نــگاه کرد کــه 5 موضوع بــه عنوان 
برترین موضوعات کتاب در ســال گذشــته انتخاب 

شدند.
معاون فرهنگــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اظهارداشــت: موضوع علوم عملی در سال گذشته با 

13 هزار و 211 عنوان، برترین عنوان  شناخته شد.
وی اذعان داشــت: موضوع ادبیات با 10762 عنوان، 
کودک با 10477 عنــوان، دین بــا 9542 عنوان و 
علوم اجتماعی با 9010 عنوان بــه ترتیب رتبه های 
 بعــدی عناوین کتــاب را در ســال گذشــته از آن

خود کردند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد خبرداد:

رکورد یک میلیونی تولید 
کتاب در ایران

حجت االســالم و المســلمین جعفــر عمــادی در جمع 
اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری همایش 72 خط اشک 
درششــمین همایش کشوری شــعر آیینی اظهار داشت: 
قرار بود ایــن همایش در پنجم آذرماه برگزار شــود که به 
 دلیل همزمان شدن با شهادت پیامبر)ص(، امام رضا)ع( و 
امــام حســن)ع( و تعطیلی بســیاری از دانشــگاه ها این 

همایش به تأخیر افتاد.
وی با بیان اینکه همایش72 خط اشــک امــروز در تاالر 
شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد، 
افزود: در همین راستا عالوه بر شــهرداری اصفهان بنیاد 

ملی نخبگان استان نیز همکاری خواهند کرد.
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
پیام نور اســتان اصفهان تصریح کــرد: در این همایش از 
کتاب و اپلیکیشن اشعار برتر سال های 92 تا 95 رونمایی 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه از مجموع 500 اثری که ارســال شــده 
در مرحله نخســت بالغ بــر 70 اثر به مرحلــه داوری راه 
پیدا کرده اند، خاطرنشــان کرد: در همین راستا از 42 اثر 
ارزشــمند، 17 اثر به عنوان آثار برتــر و از 25 اثر به عنوان 

آثار قابل تقدیر تجلیل به عمل خواهد آمد.
عمادی بیان کــرد: ا 3 اســتاد، 2 کارمند و 37 دانشــجو 
صاحبان 42 اثر برگزیده هســتند که استان تهران با 8 اثر 
و اســتان اصفهان با 5 اثر در میان این 42 اثر بیشــترین 

برگزیده ها را دارند.
وی با بیــان اینکه دانشــگاه های دولتی بــا 70 نفر، پیام 
نور با 45نفر و آزاد با 27 نفر بیشــترین شــرکت  کنندگان 
دانشــگاه ها در این همایش بودند، گفت: اســتان اصفهان 
با 52 شــرکت کننده، تهران بــا 35 و گیالن بــا 11 نفر 
بیشترین شــرکت کننده ها را در این همایش داشتند که 
 12 نفر از آنان اســتاد، 18 نفرکارمند و بقیه نیز دانشــجو 

بودند.
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
پیام نور اســتان اصفهان افزود: تفاوتی که همایش امسال 
با ســال های گذشــته دارد برگزاری نشســت علمی نقد 
و بررسی اســت تا در این راستا شــرکت کنندگان با نحوه 

داوری بیشتر آشنا شوند.
وی تصریح کرد: در این همایش شــاعران برتر ملی استان 

حضور دارند و شعرخوانی افراد برتر را در همایش خواهیم 
داشــت، همچنین تقدیر از خانواده شــهدای مدافع حرم 
و قرعه کشــی کمک هزینه ســفر به کربــال را پیش بینی 

کرده  ایم.
عمادی با بیــان اینکه در این همایش مقرر شــده که به 9 
نفر در بخش دانشــجویی و کالســیک جایزه داده شود، 
خاطرنشــان کرد: در همین راســتا به 3 نفر نخست عالوه 
بر تندیس جایزه 5 میلیــون ریالی، 3 نفــر دوم جایزه 4 
 میلیون ریالی و 3 نفر سوم نیز جایزه 3 میلیون ریالی تعلق 

خواهد گرفت.
وی با بیــان اینکــه 3 نفر در بخــش نو و ســپید از میان 

دانشــجویان و 3 نفر نیــز در بخش ویــژه )اربعین جاذبه 
 مغناطیــس حســینی( جایــزه دریافت خواهنــد کرد، 
بیان کــرد: در ایــن همایــش برنامه های ســال آینده را 
نیز اعالم خواهیم کرد، در همین راســتا جهش از شــعر 
عاشورایی به شــعر آیینی هدف اصلی همایش سال آینده 

خواهد بود.
مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
پیام نور اســتان اصفهان  گفــت: با این هدف بــه دنبال 
گســترده کردن فعالیتمان خواهیم بود و شعر عاشورایی 

نیز در بخشی از آن گنجانده خواهد شد.
وی با بیــان اینکه در هــر صورت فعالیتمان دانشــجویی 

است، افزود: با این روند برخی 
افــراد فارغ التحصیل و برخی 
نیز دانشــجو خواهند شــد و 
شناســایی چهره های جدید 
با انگیزه های جدید از اهداف 

همایش است.
عمادی با اشــاره بــه اهمیت 
داشتن حضور دانشجویان در 
این همایش تصریح کرد: این 
همایــش یــک کار فرهنگی 
دانشجویی اســت و به دنبال 
تاثیر آن بر محیط دانشگاه  ها 

هستیم.
وی با بیــان اینکه امســال با 
توجه به کمبود بودجه ای که 
داشتیم نتوانســتیم همه آن 
کارهایی کــه مدنظرمان بود 
انجام دهیم، خاطرنشان کرد: 
مستند ســازی از همایش را 

متاسفانه امســال به دلیل کمبود بودجه نمی توانیم انجام 
دهیم.

مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
پیام نــور اســتان اصفهان در پاســخ به ســوال خبرنگار 
تســنیم مبنی بــر اینکه آیا هر ســال روند روبه رشــدی 
 در کیفیــت و محتــوای آثار ارســالی شــاهد هســتید، 
بیان کرد: امســال نسبت به ســالیان گذشته داوری کمی 
سخت تر شــده ولی در مجموع سطح شــرکت کنندگان 
نســبت به گذشــته ارتقا داشــته و رشــد و پویایی را در 
 آثار ارســالی مشــاهده کردیم، حتی برخی از شــاعران 
برگزیده همایش هایمان نزد مقام معظم رهبری هم شــعر 

سروده اند.

ششمین همایش کشوری شعر آیینی امروز در اصفهان برگزار می شود؛

»۷۲ خط اشک« از چشم اصفهان 

تفاوتی که همایش 
امسال با سال های 

گذشته دارد 
برگزاری نشست 

علمی نقد و 
بررسی است 

تا در این راستا 
شرکت کنندگان

 با نحوه داوری
 بیشتر آشنا شوند

مســئول نهاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: ششمین 
همایش کشوری شعر آ یینی؛ »۷۲ خط اشک« امروز 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.

چهارمین نشســت تخصصی حجاب، فــردا در حوزه 
علمیه صدر بازار برگزار می شود.

چهارمین نشســت تخصصی حجاب به همت حوزه 
علمیه صــدر بــازار و معاونت فرهنــگ، تحقیقات و 
آموزش ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان 

اصفهان برگزار می شود.
این نشست با ســخنرانی آیت ا... ابوالحسن مهدوی، 
عضو خبرگان رهبری و اســتاد حوزه علمیه اصفهان 
برپا می شود. آیت ا... مهدوی نویسنده آثار متعددی 
در زمینه حجاب بــوده و 10 نظریه علمی در این باره 

ارائه نموده است.
عنوان این نشست تخصصی »حجاب، عامل دستیابی 
به حیا« اســت. این نشست امروز ســاعت 9/30 در 
 ســالن اجتماعات حوزه علمیــه صدر بــازار برگزار 

می شود.

با فیلم برداری سکانس پایانی »گشت ارشاد 2«، این 
فیلم آماده حضور در جشنواره 35 فیلم فجر می شود.

این فیلم آخرین مراحل نهایــی اش را طی می کند و 
سازندگان آن فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر 
کرده اند و در تالش هســتند با فیلم برداری سکانس 
پایانی که در خارج از کشور قرار است انجام شود، کار 

را به فجر برسانند.
»گشــت ارشــاد 2« به کارگردانی ســعید سهیلی و 
تهیه کنندگی مشــترک ســهیلی و حمید فرخ نژاد 
در ادامه قســمت اول این فیلم با نقش آفرینی حمید 
فرخ نژاد، ســاعد ســهیلی و پوالد کیمیایــی مقابل 

دوربین رفته است.

برگزاری چهارمین نشست 
تخصصی حجاب

»گشت ارشاد ۲« در راه 
جشنواره  فیلم فجر

اخبار
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پیشنهاد سردبیر:
مطالبه گری دانشجویان کاهش یافته است

رییس دانشگاه شهرکرد به مناسبت روز دانشجو بیانیه صادر کرد.
متن بیانیه شایان شامحمدی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
انتظار من از شما جوان ها و اساتید این اســت، تولید علم کنید. به 
ســراغ مرزهای دانش بروید، فکر کنید، کار کنیــد. با کار و تالش 
می شــود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کرد. )مقام معظم 

رهبری )مدظله العلی(( 
16 آذر روز استکبار ســتیزی و آزاد ی خواهی ملت ایران است که 
با خون شهیدان دانشــجو، مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و 

مصطفی بزرگ نیا تقدس یافته است. 
نام گــذاری روز 16 آذر به عنوان روز دانشــجو که نمــاد روحیه 
خروشان جنبش دانشجویی، تجلی بصیرت، مظهر ایثار و استقالل 
و آزادی است برای همیشــه یادآور حق طلبی مردمی است که با 
تأسی به ساالر شهیدان در راه مبارزه با استکبار و دنیاپرستان از نثار 

خون خویش دریغ ندارند.
دانشگاه شــهرکرد با گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای 16آذر و 
تبریک این روز به دانشجویان و دانشگاهیان، یاد آور می شود جامعه 
دانشگاهی چشــم و چراغ و نبض تپنده کشــور بوده و همچنان با 
بصیرت، جهاد علمی و با استفاده از تمام پتانسیل ها در سنگر علم و 
فرهنگ حضوری فعال دارد و در راه پیشرفت کشور عزیزمان خواهد 

کوشید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
استان از شناســایی 100 بیمار مبتال به ویروس اچ آی وی در استان 

خبر داد و گفت: 80 درصد از این مبتالیان تحت درمان هستند. 
عبدالمجیــد فدایی گفت: بر اســاس میانگین جهانــی پیش بینی 
می شود در کشور بین 80 تا 90 هزار نفر و در استان یک هزار و 500 

نفر مبتال به ایدز باشند. 
وی با بیان اینکه تاکنون 33 هزار نفر مبتال به ایدز در کشور شناسایی 
شده اســت اضافه کرد: این بیماری درمان قطعی ندارد و بهترین راه 

جلوگیری از گسترش آن، کنترل عوامل انتقال است. 
فدایی ادامه داد: افزایش رو به رشــد گسترش این بیماری بین زنان، 
نوجوانان و جوانان و نیــز افزایش آمار انتقال از راه های جنســی از 

چالش های پیش روی بهداشت جامعه می باشد. 
فدایی افزود: تدوین برنامه راهبردی چهارم، مشتمل بر 21 هدف با 
همکاری 14 ســازمان از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشــور برای کاهش بار ویروســی و انتقال این بیماری در 
جامعه اســت.  به گفته فدایی، راه اندازی مراکز تشــخیص ســریع 
ابتال به ویروس اچ آی وی و تقویت زیرســاخت های تشــخیصی در 
سطح استان نیز از اقدامات مرکز بهداشــت استان برای پیشگیری 
از گسترش بیماری ایذر اســت. ایدز نوعی بیماری است که توسط 

ویروس نقص ایمنی )HIV( در دستگاه ایمنی بدن ایجاد می شود.

بیانیه رییس دانشگاه شهرکرد 
به مناسبت روز دانشجو    

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد :

شناسایی 100 بیمار مبتال به ایدز

اخبار

شهرستان

ابوالقاسم کریمی فرماندار لردگان در مورد اقدام های عمرانی 
و فرهنگی بنیاد برکت در شهرســتان لردگان این اقدامات را 
مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بنیاد برکت در ســال های اخیر 
اقدام ها و فعالیت هــای متعددی در شهرســتان انجام داده 
که تاثیر بســزایی در محرومیت زدایی از ایــن منطقه  کمتر 

برخوردار داشته است.
کریمی گفــت: از مهم ترین برنامه های ســال جــاری بنیاد 
برکت در این شهرســتان احداث 3 باب مدرســه با مجموع 
22 کالس درس اســت. وی افزود: این طرح ها در روستاهای 
شهرک شوارز، شهرک مامور و شانه جف با 28 میلیارد و 600 
میلیون ریال اعتبار در حال اجراســت. بنیاد برکت براساس 
رهنمودهــای رهبر معظم انقــالب تالش دارد تــا یک هزار 
مدرسه در مناطق و روســتاهای محروم کشور احداث کند. 
بخش زیادی از این طرح ها با ســاخت 778 مدرسه با 4065 
کالس درس و ظرفیــت پذیرش 101 هزار نفــر دانش آموز 
تحقق یافته و در حال خدمات رسانی به دانش آموزان مناطق 
محروم است. وی ادامه داد: همچنین در سال جاری به دنبال 
درخواســت های امام جمعه فالرد و موافقت رییس ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ســه باب خانه  عالم در بخش 
فالرد شهرستان لردگان، با مجموع اعتبار یک میلیارد و 800 

میلیون ریال در حال اجراست.
با ساخت این ســه  باب، مجموع خانه های عالم ساخته شده 

توسط بنیاد برکت در شهرستان لردگان به 5 مورد می رسد. 
این درحالی اســت که پیش از ایــن نیز تعداد 4 مدرســه با 
اعتبار 10 میلیارد و 880 میلیون ریال در مســن، بابا منصور، 
بارزسفلی و نصیرآباد بارز از توابع لردگان توسط بنیاد برکت 

افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است.
 بنیاد برکت وابسته به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
برای اجرای طرح ها و برنامه های توانمندســازی اقتصادی، 
اجتماعی و عام المنفعه، مناطق محروم کشور را در دستور کار 

خود قرار داده  است.
منطقه کمتر توســعه یافته  لردگان با پنج شهر، پنج بخش و 
360 روستا و 220 هزار نفر جمعیت در استان از مناطق مورد 
توجه بنیاد برکت اســت. بنیاد برکت در هشت سال گذشته 
نســبت به ســاخت اماکن فرهنگی و مذهبی توجه ویژه ای 
داشته اســت به طوری که تاکنون قراردادهایی برای ساخت 
520 مسجد و حسینیه، 29 حوزه  علمیه و دارالقرآن و 151 
خانه  عالم به ارزش 700 میلیارد ریال در سراسر کشور منعقد 
کرده است. از این تعداد طرح تاکنون 416 مسجد و حسینیه، 
24 حوزه  علمیه و دارالقرآن و 120 خانه  عالم به بهره برداری 
رسیده است. مجموعه این طرح ها با حجم کل سرمایه گذاری 
48 هزار و 770 میلیارد ریال برای بیــش از 166 هزار نفر در 
این مناطق شغل پایدار ایجاد کرده است که دستاورد بزرگی 

در زمینه کارآفرینی به شمار می رود.

بخشــدار میانکوه شهرســتان اردل از پایان عملیات ترمیم 
شکســتگی لوله انتقال نفت خام خوزســتان به پاالیشگاه 

اصفهان در منطقه گندمکار خبر داد.
امام داد شــهبازی گفت: عملیات جوشــکاری و ترمیم این 
لوله پس از حدود 3 روز تالش و پشتکار مداوم کارشناسان و 
نیروهای امدادی به پایان رسید و انتقال نفت از این خط به 

پاالیشگاه اصفهان از سر گرفته شد.
وی با تاکید بــر مهار کامل نشــت نفت خــام در رودخانه 
ســرخون افزود: در عملیات ترمیم، حدود چهار متر از این 
لوله 30 اینچی به دلیل آســیب دیدگی بــرش خورد و لوله 

جدید جایگزین شد.
محوطــه  پاکســازی  عملیــات  داد:  ادامــه  شــهبازی 
و برداشــت و انتقــال خــاک هــای آلــوده و نفــت خام 
باقیمانــده در محــل و حاشــیه رودخانه نیز تــا برطرف 
 کــردن کامــل آلودگــی و حداقل تــا هفته آینــده ادامه

 خواهد داشت. 
به گفته وی، خاکبــرداری محل شکســتگی و ایجاد مانع 
خاکی برای عدم نشــت نفت ســیاه به رودخانه ســرخون 
و اراضی پایین دســت و تخلیه و حمل نفت جمع شــده در 
محل با چند دستگاه تانکر به تلمبه خانه شماره 6 گندمکار 
از اقدامــات صورت گرفتــه در روزهای اخیر بــرای ترمیم 
 این خط لوله و جلوگیری گســترش آلودگــی در منطقه و 

محیط زیست بود. 
 حادثــه شکســتگی لولــه انتقال نفــت خام خوزســتان 
 بــه پاالیشــگاه اصفهــان در پــی رانــش زمیــن بــه 
 دلیــل بارندگــی هــای اواخر هفتــه گذشــته در منطقه 
 گندمکار که ســاعت 23 شــامگاه جمعــه 12 آذر رخ داد، 
 ســبب جاری شــدن نفــت خــام در رودخانه ســرخون،

 آلودگــی نفتــی و خســارت بــه مــزارع پــرورش ماهی 
ســردابی و زمین های کشاورزی در مســیر پایین دست و 
 همچنین چشــمه های آشــامیدنی واقع در بستر رودخانه 

شد.
گفتنی اســت خط لوله 30 اینچی انتقال نفت خوزستان به 
پاالیشگاه اصفهان به دلیل عبور از ناهمواری های رشته کوه 
زاگرس یکی از صعب  العبورترین خطــوط انتقال نفت خام 

کشور است. 
در ســال های اخیــر، چندیــن بار نشــت نفت خــام از 
 این خــط لوله، ســبب آلودگــی آب و اراضی کشــاورزی 

منطقه سرخون شد. 
به دنبال آلودگی شــدید آب و زمین های ایــن منطقه در 
آخرین حادثه شکســتگی لولــه نفت در ســال 93، مقرر 
شــد شــرکت پخش فرآورده های نفتی، تصفیــه خانه ای 
 را بــرای جلوگیری از تکــرار این گونه حــوادث در منطقه 

احداث کند.

شکستگی لوله انتقال نفت خام در اردل ترمیم شدبنیاد برکت، 22 کالس درس در لردگان احداث کرد

رضا درعلی معاون بهداشــت و درمان بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران استان با اشــاره به اینکه تنها یک درصد 
از ایثارگران کشــور در استان هســتند، اظهار کرد: در 
راســتای ارائه خدمات به خانواده شــهدا و ایثارگران 
اســتان با 218 مرکز درمانی در اســتان قرار داد بسته 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه بیمــه پایه بنیاد شــهید، بیمه 
خدمات درمانی اســت افــزود: در حال حاضــر با 18 
درمانگاه و تمامی مراکز دولتی درمانی استان به منظور 
 ارائه خدمات درمانی بــه خانواده شــهدا و ایثارگران 

قرار داد بسته شده است.
درعلی گفت: توزیع مناســب این مراکز در سطح شهر 
و سهولت در دسترســی به مراکز درمانی و داروخانه ها 
در راســتای خدمت به خانــواده شــهدا و ایثارگران با 
توجه به کهولت ســن برخی از آنها، مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. وی افزود: در حال حاضر 24 هزار و 600 
نفر از ایثارگران در استان، تحت پوشش بیمه تکمیلی  
هســتند به طوری که تمامی هزینه های دارویی تولید 
داخل بــرای ایثارگران و هزینه هــای تمامی داروهای 
داخلــی و خارجی برای  والدین شــهدا توســط بیمه 

تکمیلی پرداخت می شود.
درعلی با اشــاره به اینکه مجموع خدمــات درمانی در 
استان طی شش ماه سال جاری 315 هزار و 249 مورد 
بوده اســت، تصریح کرد: از این تعداد 122 هزار و 947 
مورد مربوط بــه دارو، 91 هــزار و 422 مورد خدمات 
پاراکلینیکی، 53 هزار و 992 مورد مربوط به بستری، 
34 هزار و 677 مورد آزمایش ها و 12 هزار و 609 مورد 

جراحی و خدمات سرپایی بوده است.
وی با اشــاره بــه طرح پایش ســالمت ویــژه والدین 
 شهدا و جانبازان نخاعی و شــیمیایی، گفت: این طرح 
هر ساله به منظور ارزیابی آنها و بر حسب نیاز ایثارگران 
انجام می شود که به واسطه کهولت سن والدین شهدا، 
پزشــک مربوطه در منزل، آنهــا را معاینــه می کند. 
معاون بهداشت و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
اســتان با اشــاره به اینکه در مرکز اســتان 98 درصد 
 والدین شهدا و ایثارگران به پزشــک دسترسی دارند، 
خاطرنشــان کرد:چهارمحــال و بختیــاری از لحاظ 
پوشش پایش ســالمت رتبه برتر کشوری را داراست و 
خوشــبختانه در خصوص خدمات درمانی و پرداخت 

هزینه ها در استان مشکلی وجود ندارد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید چهار محال و 
بختیاری خبر داد:

بهره مندی 24 هزار نفر از 
ایثارگران استان از بیمه تکمیلی    

پرویز گرشاســبی  معــاون آبخیــزداری، امور مراتــع و بیابان 
ســازمان جنگل ها در ســفر به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
اســتان، اظهار کرد: با توجه به فقر منابع آبی و خاک در کشور و 
مشکل اقتصادی و نظام برنامه ریزی، الزم است زیربنای عملیات 
آبخیزداری با مشــارکت مردم بــه وجود آیــد. وی افزود:125 
میلیون هکتار از اراضی فرسایش پذیر کشور باید تحت عملیات 
آبخیزداری قرار گیرند. گرشاسبی با اشاره به اینکه حدود هفت 
سال از اجرای پروژه مشــارکتی جنگل و مرتع جایکا در حوضه 
آبخیز کارون چهارمحــال و بختیاری می گــذرد، تصریح کرد: 
خوشــبختانه با تحقق اهداف این پروژه در مدت تعیین شــده، 
پروژه های آبخیزداری دیگری با اهداف جامع تر در هفت استان 

حوضه کارون در نظر گرفته شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها ارتقای 
انسجام سازمانی و هماهنگی بین دســتگاهی را از اهداف پروژه 
جایکا دانست و گفت: کاهش فرســایش خاک، افزایش پوشش 
گیاهی، ارتقای شــاخص های زیســت محیطی و ارتقای توان 
فکری و اقتصادی آبخیزنشینان از دیگر اهداف پروژه جایکاست. 
وی اظهــار کرد: الزم اســت تخصیص اعتبار بــرای پروژه های 
اجرایی از منابع دولتی به منابع مالی خیرین تغییر کند تا خروج 

از بحران زیست محیطی سریع تر انجام شود.
گرشاســبی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر در چهار اســتان 
خراســان، هرمزگان، فارس و همدان پروژه هــای آبخیزداری 
با اعتبار منابــع مالی خیرین، ســمن ها، کانــون جهادگران و 

اتحادیه ها و انجمن ها در حال اجراست.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور همچنین گفت: 32 میلیون هکتار 
از اراضی ایران بیابانی هســتند و با توجه بــه بحران آب ممکن 
اســت این رقم به 80 میلیون هکتار برســد. عقیقی افزود : نوار 
ســاحلی کوه های زاگرس  و اســتان های جنوبی و شــمالی با 
تولید ریزگردها مواجه شــده اند.  وی افزود: 32 میلیون هکتار از 
اراضی ایران بیابانی هستند و با توجه به بحران آب ممکن است 
این رقم به 80 میلیون هکتار برســد. عقیقی با اشــاره به میزان 
بارندگی در ایران، تصریــح کرد: میزان بارندگی کشــور 400 
میلیارد متر مکعب اســت که معادل یک ســوم متوسط جهانی 
است. عقیقی در ادامه خاطرنشــان کرد: از این میزان بارندگی 
حدود 70 تــا 80 درصد آن تبخیــر می شــود، بنابراین مقوله 

بیابانی شدن در کشور ما شتاب بیشتری خواهد داشت.
وی ایجاد کانون ریزگردها را کمبود بارش و برداشت بی رویه از 
آب های زیرزمینی دانست و گفت: تاالب جازموریان در کرمان، 
سواحل دریاچه ارومیه و خوزســتان کانون اصلی ریزگردها در 
کشور هستند. عقیقی با اشــاره به مطالعات جامع برای بررسی 
عوامل اثرگذار در بیابانی شدن کشور، تصریح کرد: همواره برای 
 جلوگیری از ایجاد اراضــی بیابانی راهکارهایی ارائه می شــود

 به گونه ای که طی برنامه پنجم توســعه در سه میلیون هکتار از 
اراضی کشور، عملیات آبخیزداری و طرح های مرتعی اجرا شد. 
وی اظهار کرد: به منظور جلوگیــری از ایجاد اراضی بیابانی باید 
از چرای بی رویه نیز جلوگیری و پوشــش گیاهــی منطقه را با 

کاشت گونه های بیابانی تقویت کرد.
مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور در پایان خاطرنشــان کرد: به دلیل 
بارندگی های اخیر در کشور، اســتقرار پوشش گیاهی با مشکل 
روبه رو شده است و الزم اســت عملیات بیولوژیکی و مرتع داری 

در کشور اجرا شود.

حدود هفت 
سال از اجرای 

پروژه مشارکتی 
جنگل و مرتع 

جایکا در حوضه 
آبخیز کارون 

چهارمحال 
و بختیاری 

می گذرد

با مسئوالن

رییس پارک علم و فناوری اســتان گفت: در حــال حاضر 118 
هسته و شرکت فن آور با اشتغال 610 نفر در پارک علم و فناوری 

این استان در حال فعالیت هستند.
اســماعیل پیرعلی در آییــن افتتاحیه هفدهمین جشــنواره و 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهشی و فناوری اســتان اظهار کرد: 
در حال حاضر شــاخص های خوبی به لحاظ پژوهش در کشــور 
داریم به عنوان نمونه می توان به وجود یک هزار و 590 پژوهشگر 
به ازای هر یک میلیون نفر، انتخاب 13 دانشــگاه ایران در سال 
2014 در حوزه پژوهش در جهان و نمایان شــدن 43 هزار مقاله 

از پژوهشگران ایرانی در پایگاه های علمی جهان اشاره نمود.
رییس پــارک علم و فناوری اســتان با اشــاره به اینکــه از دل 
پژوهش های بنیادی اســت که مباحث فناوری و تولید محصول 
ایجاد می شود، گفت: متاســفانه در حال حاضر بحث اعتدال بین 
پژوهش و فناوری بسیار کم رنگ اســت و ایران رتبه 86 به لحاظ 
همکاری صنعت و دانشــگاه را در جهان دارد. پیر علی آغاز روند 
تجاری ســازی محصوالت در استان را طی ســال های 93، 94 و 
95 دانســت و تاکید کرد: در حال حاضر 118 هســته و شرکت 
فن آور با اشــتغال 610 نفر در پارک علم و فناوری این اســتان 

در حال فعالیت هســتند که در زمینی به مســاحت 8 هزار متر 
مربع 220 محصول را تولید می کنند. وی با اشاره به اینکه اکنون 
15 شــرکت دانش بنیان دیگر نیز برای ارزیابی ثبت نام کرده اند، 
تصریح کرد: کسب ارزش افزوده و توجه به نوآوری ها و محصوالت 
مغزافزار با حجم کم ازجمله مقوله هایی است که امروزه در جهان 
بســیار به آن پرداخته می شــود به عبارت دیگر در اغلب کشورها 
توجه به صنایع بزرگ کم شــده و از ســوی دیگر اقبال به سمت 
شرکت های کوچک است. اسماعیل پیر علی به لزوم توجه و نگاه 
ویژه مســئوالن به شرکت های دانش بنیان اشــاره و خاطرنشان 
کرد: از محل صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان در این 
استان میزان 485 هزار دالر صادرات به کشورهای دیگری چون 

عراق و ارمنستان داشته ایم.

رییس پارک علم و فناوری استان خبر داد:

فعالیت 118 هسته و شرکت فن آور در پارک علم و فناوری استان 

معاون سازمان جنگل ها در سفر به شهرکرد مطرح کرد :

محقق شدن اهداف پروژه مشارکتی جایکا در حوزه کارون استان

دبیر تشکل جمعیت اسالمی دانشگاه شــهرکرد گفت: رویکرد 
مطالبه گری در بین دانشــجویان کاهش یافته که این مســئله 

برای جنبش دانشجویی یک معضل است.
محمد کاظمی باباحیدری روز گذشــته به مناسبت روز دانشجو 
گفت : دانشــجویان از روحیه آرمان گرایی و دغدغه های اصلی 
خود در وهله کنونی فاصله گرفته اند و دانشجو به جای مطالبات 
اصلی، به دنبال مسائل معیشتی و صنفی است که این از دغدغه 

های جنبش دانشجویی است.
وی اظهار کــرد: دانشــجویان و اســتادان، اکنون بیشــتر به 
فکر تحصیالت و مســائل آموزشی هســتند و کمتر به مسائل 

اندیشه ای، فکری و سیاسی می پردازند.
این عضو تشکل اصالح طلب دانشگاه شهرکرد یادآور شد: حضور 
نیافتن سخنران ها در دانشگاه که بیشتر در مباحث اندیشه ای و 
فکری فعالند، موجب شده که دانشجویان کمتر در جلسه های 

سیاسی حاضر شوند.
بــه گفته وی ایــن بدتریــن معضل برای دانشــگاه اســت که 
دانشــجویان از بدو ورود به مراکز علمی، هنوز از مسائل سیاسی 
فاصله دارند و کمتر به مطالبات خود مــی پردازند، درحالی که 
دانشجویان باید شریان اصلی جامعه باشند اما اکنون دانشگاه از 

این هدف اصلی خود دور شده است.
دبیر تشــکل جمعیت اســالمی دانشگاه شــهرکرد یادآورشد: 
 مشــارکت دانشــجویان در فعالیت هــای سیاســی کمرنگ 

شده است و آنان کمتر به مشارکت های اجتماعی می پردازند.
کاظمی درباره فضای دانشــگاه ها در دولــت یازدهم گفت: در 
دولت یازدهم فضای دانشگاه بازتر شــده اما تا رسیدن به نقطه 

ایده آل به زمان بیشتری نیاز است.

به نقل از روابط عمومی استانداری، قاســم سلیماني دشتکي در 
INNO� )نشست با یویانگ، مدیرعامل شــرکت چیني ایننومار 

MAR( تاکید کرد: مسئوالن چهارمحال و بختیاري آمادگي دارند 
تا سرمایه گذاران کشور چین را براي سرمایه گذاري در پروژه هاي 
مختلف این اســتان پذیرش کنند. وي افــزود: در دولت یازدهم 
جذب ســرمایه گذاران داخلي و خارجي به منظور سرمایه گذاري 
در پروژه هاي مشارکتي چهارمحال و بختیاري یکي از اولویت ها و 

اهداف مدیریت ارشد استان بوده است.
ســلیماني دشــتکي تصریح کرد: به تازگي نیز براســاس انعقاد 
تفاهم نامه میان رؤســاي جمهور کره جنوبي و جمهوري اسالمي 
ایران توافق شــده تا پروژه راه آهن اصفهان- شــهرکرد- اهواز از 

طریق سرمایه گذاري طرف  هاي کره جنوبي انجام شود.
وي گفت: یک شــرکت ایراني آمریکایي نیز براي تولید انرژي از 
زباله، قصد سرمایه گذاري در چهارمحال و بختیاري دارد. استاندار 
اضافه کرد: جذب ســرمایه گذاران داخلــي و خارجي به منظور 
تکمیل و بهره بــرداري از پروژه هاي نیمه تمام این اســتان نقش 
مهمي در افزایش اشــتغال، کاهش نرخ بیکاري و رونق اقتصادي 
ایفا مي کند. وي اظهار کرد: به همین منظور سرمایه گذاران داخلي 
و خارجي مي توانند پروژه هاي اولویت دار چهارمحال و بختیاري 

را به منظور مشارکت در سرمایه گذاري مورد بررسي کارشناسي 
قرار دهند. سلیماني دشــتکي اضافه کرد: چهارمحال و بختیاري 
محدودیتي در جذب سرمایه گذاران داخلي و خارجي به منظور 
مشــارکت در تکمیل و بهره بــرداري از طرح هــاي نیمه تمام 

حوزه هاي مختلف این استان ندارد.
 وي ادامــه داد: زیرســاخت هاي چهارمحال و بختیــاري براي

 سرمایه گذاري بخش هاي مختلف آماده و مهیاست.

فعال دانشجویی: 

مطالبه گری دانشجویان کاهش یافته است
استاندار در نشست با مدیر عامل یک شرکت چینی مطرح کرد:

جذب سرمایه گذاران نقش مهمي در رونق اقتصادي دارد    

اجالسیه استانی نماز با حضور مسئوالن استانی و کشوری در استان 
 برگزار شد. نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری و

 امام جمعه شهرکرد در این اجالســیه اظهار داشت: برپایی نماز در 
جامعه از انحراف آن جامعه جلوگیری می کند.

حجت االسالم محمد علی نکونام اظهار داشت: باید در زمینه ترویج 
فرهنگ نماز در جامعه تالش کرد.

وی عنوان کرد: کمرنگ شدن جایگاه نماز در جامعه سبب افزایش  
فساد در جامعه می شود. وی تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی 

باید در مسیر ترویج فرهنگ نماز در جامعه تالش کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شهرکرد ادامه داد: نماز، ظرفیت های بســیاری دارد که باید از این 

ظرفیت ها برای تعالی جامعه استفاده کرد.

اجالسیه استانی نمازدر استان
برگزار شد

به گزارش تســنیم از اهواز، نمایندگان اســتان های خوزســتان و 
چهارمحال و بختیاری خطاب به حســن روحانی در نامه ای خواستار 

لغو مصوبه  هیئت دولت درباره انتقال آب به حوزه  زاینده رود شدند.
در این نامه آمده است:   با توجه به جلســه 12 آبان ماه هیئت وزیران 
مقرر شد  وزارت نیرو پس از ارزیابی اعتبار مورد نظر و تامین آن توسط 
سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت نســبت به تکمیل و  اجرای 
طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد به حوزه   زاینده رود 
اقدام کند و حیث مساعدت و همکاری جدی بانک مرکزی با نظارت 
دقیق بر اعطای تسهیالت بانکی به طرح های جدید و استان اصفهان 
پرداخت تسهیالت را منوط به تامین سهمیه  آب طرح ها توسط وزارت 
نیرو و تمام مصوبات این جلســه در طبقه بنــدی اطالعات به عنوان 

محرمانه لحاظ شده است.
این نامــه می افزاید: لحاظ کــردن طبقه بندی اطالعــات به عنوان 
محرمانه حیث عدم آگاهی مردم و نمایندگان استان های خوزستان 
و چهارمحال و بختیاری بزرگ ترین خیانت به مردم عزیز و همیشه در 
صحنه می باشد. استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری همواره رمز 
ایثار و شهادت بوده است و بنیان صنعت و تجارت، نفت و پتروشیمی، 
کشاورزی و غیره در خوزستان است، مردم این استان ها دین خود را به 
انقالب و جنگ تحمیلی ادا کردند و شایسته است که این همه خدمت 
استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری توسط دولت نادیده گرفته 
نشود و با مصوبه محرمانه و ظالمانه هیئت دولت به این مردم بزرگوار 

بیش از پیش جفا نشود.
در این نامه نمایندگان استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری 
اعالم کردند: انتقال آب عالوه بر اینکه غیرکارشناســی و غیرمنطقی 
است، خیانت بزرگی به مردم مظلوم دو استان خوزستان و چهارمحال 
و بختیاری خواهد بود و چالش های زیســت محیطــی و نابودی این 

استان ها را در بر خواهد داشت.
این نامه خطاب به رییس جمهور تصریح کرده اســت: ما  نمایندگان 
مردم استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری از حضرت عالی تقاضا 
داریم با دستور صریح لغو مصوبه  ظالمانه هیئت دولت، جلوی تخریب 
بیش از پیش این دو  استان محروم و تنش های اجتماعی ناشی از این 

تصمیم اشتباه را بگیرید.

نمایندگان استان های خوزستان و چهارمحال و بختیاری:

 »نامه محرمانه« انتقال آب
خیانت به مردم این دو استان است
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ابالغ رای
9/161 کالســه پرونده: 950875 مرجع رســیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به نشــانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر 
بن بســت میثم مجتمع مســکونی پیام واحد 3، خوانده: غالمعلی غالمیان به نشــانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت آقای 
غالمعلی غالمیان به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه چک ها به شماره  
120072-120073 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 4/250/000 ریال بابت هزینه دادرســی و و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت نشر 
آگهی و خسارت تاخیر در تادیه و از تاریخ سررسید چک های موصوف )95/5/20 و 
95/4/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:27828 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

 ) 289 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/162 کالســه پرونده 950562 شــماره دادنامه: 1492-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد حسین حشــمت به نشانی 
خانه اصفهان خ خلیفه سلطانی نبش کوچه 15 موتور ســیکلت حشمت، خوانده: علی 
شهبازی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و بدواً صدور قرار تامین 
خواسته، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهان آقای محمد حســین حشــمت فرزند هوشــنگ به طرفیت خوانده آقای علی 
شهبازی فرزند هدایت به خواسته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، بدواً  در 
خصوص قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی را تودیع ننموده 
لذا به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم 
می گردد و در خصوص دیگر خواسته خواهان مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال بابت 
قلم خوردگی مابقی ثمن معامله با توجه به قرارداد فروش با توجه به محتویات پرونده 
و قلم خوردگی پیوست و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/7/3 به شرح 
دادخواســت تقدیمی و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیه مستند ومحکمه پسندی در 
مقام دفاع قلم خوردگی به خواســته خواهان ابراز و ارائه ننموده لذا شورا با توجه به 
مراتب فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 رال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/4/27 لغایت اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:27836 شعبه 

12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 370 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/163 کالسه پرونده: 950605 شماره دادنامه:1487-95/8/19 مرجع رسیدگی: شعبه 
9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به نشانی اصفهان خ 
نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم مجتمع مسکونی پیام واحد 3، خوانده: غالمرضا 
دهقانی چم آسمانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ هشتاد میلیون ریال 
وجه چهار فقره چک بانضمام کلیه خسارات،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حمیدرضا اعتزازیان 
به طرفیت آقای غالمرضا دهقانی چم آسمانی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون 
ریال وجه چک به شــماره های 053473-94/2/3 و 191373-94/6/31 و 191372-

94/5/31 و 191374-94/4/31 به  عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
 دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و سه میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) سررســید چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
 صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:27820 شــعبه 9 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 325 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354505515 ابالغنامــه:  شــماره   9 /169
9509980363401209 شماره بایگانی شعبه: 951192  شکات خانم ها شهناز نوروزی 
و ندا و نرگس عزیزی شکایتی علیه آقای  محمود عزیزی دائر بر ضرب و جرح و ترک 
انفاق  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
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 کالســه 951192  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/05 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد 
ماده 174 قانون  آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در یکــی 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:27871 شــعبه 119 دادگاه کیفری 2 شــهر 

اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 165 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/171 در خصوص پرونده کالســه 1608/95 خواهان ناصر قپانچی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی عزیززاده  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/11/4  ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27827 شعبه 11 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

9/172 در خصــوص پرونده کالســه 951139 خواهان ناصر قپانچی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه 165/000 ریال وجه 4 فقره چک و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت 
رضا آذرنوش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/3  ساعت 10/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت 
مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27849 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354505541 ابالغنامــه:  شــماره   9 /173
9509980363401210 شماره بایگانی شعبه: 951199  شاکی خانم اعظم فنایی فرزند 
علی شــکایتی علیه آقای  داوود بهرامی دائر بر ممانعت از حق و ترک انفاق و ضرب و 
جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
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 کالســه 951199  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/2 و 
ساعت 8/30 تعیین شده اســت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد 
ماده 174 قانون  آیین دادرســی کیفری مراتــب یک نوبت در یکــی 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:27870 شــعبه 119 دادگاه کیفری 2 شــهر 

اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 165 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/174 در خصوص پرونده کالسه 951138 خواهان ناصر قپانچی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 200/000/000 ریــال وجه 2 فقره چک و مطلق خســارات به طرفیت  رضا 
آذرنوش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/3  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:27850 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 120 کلمه، 1 کادر(   

فقدان سند مالکیت
9/168 شــماره صادره: 1395/43/304346 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 302 فرعی از 3 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 152 و 149662 
الی 149672 در صفحه 497 و 122 الی 134 دفتر امالک جلد 1 و 820 به نام های عشرت 
و مصطفی و فخری و حســن و غالمرضا و حسین و مرتضی شــهرت همگی بابایی 
تحت شماره چاپی مسلسل 045111 الی 045117 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبردگان با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 17939 مورخ 1395/8/22 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 72432 و 72429 
و 72431 و 72435 و 72438 و 72440 و 72443 مــورخ 1395/08/04 بــه گواهــی 
دفترخانه 56 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 27990 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 266 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/167 شــماره صادره: 1395/43/304357 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 303 فرعی از 3 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 153 و 149648 
الی 149660 در صفحــه 500 و 104 الــی 119 دفتر امالک جلــد 1 و 820 به نام های 
عشــرت و مصطفی و فخری و حسن و غالمرضا و حســین و مرتضی شهرت همگی 
بابایی تحت شــماره چاپی مسلســل 045105 الی 045110 و 045118 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است ســپس نامبردگان با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
17937 مورخ 1395/8/22 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 72428 و 72433 و 72437 و 72426 و 72439 و 72442 و 72445 مورخ 
1395/08/04 به گواهی دفترخانه 56 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 27991 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان

 ) 267 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/166 شــماره صادره: 1395/43/304391 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 304 فرعی از 3 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 154 و 149630 
و 149638 الی 149646 در صفحه 503 و 77 و 89 الی 101 دفتر امالک جلد 1 و 820 به 
نام های عشرت و مصطفی و فخری و حسن و غالمرضا و حسین و مرتضی شهرت 
همگی بابایی تحت شــماره چاپی مسلســل 045119 الــی 045122 و 0152354 الی 
152356 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبردگان با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 17937 مورخ 1395/8/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 72434 و 72446 و 72430 و 72427 و 72441 و 72444 
و 72436 مورخ 1395/08/04 به گواهی دفترخانه 56 اصفهان رســیده اســت مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 27992 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان ) 273 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/164 شــماره صادره: 1395/43/302524 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 13 فرعی از 10 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل 
ثبت 18174 در صفحه 71 دفتر امالک جلد 156 به نام عبدالرسول هاشمی تحت شماره 
چاپی مسلسل 0 ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت سپس آقای علی هاشمی دهچی 
احدی از وراث آقای عبدالرســول هاشــمی به موجب گواهی حصر وراثت 90 مورخ 
1351/2/10 دادگاه اصفهان  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 72714 مورخ 1395/08/03 
به گواهی دفترخانه 25 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 

جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 27494 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان ) 246 کلمه، 

3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/165 شــماره صادره: 1395/43/305542 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 24801 فرعی از 68 اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 151018 در 
صفحه 56 دفتر امالک جلد 1142 به نام حسین کسائی فرد تحت شماره چاپی مسلسل 
048619 ب 94  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده  با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده  16369 مورخ 1395/8/3به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره 4771 مورخ 1395/08/03 به گواهی دفترخانه 252 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل 
انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 28023 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 231 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی)مجدد(

9/200  خانم فرنگیس مسعود فرزند محمد حسین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
رضا عاقل فرزند غالم به خواسته مطالبه مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت وجه دستی 
بانضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، به این شــورا تقدیم که طی کالسه 
38/95 ش 1 ثبت و پس از اجرای تشــریفات قانونی وقت رسیدگی مجدد برای تاریخ 
95/11/16 ســاعت 11/30 صبح تعیین و نظر به اینکــه آدرس خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده، مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون  آئین دادرسی 
مدنی آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر جهت رسیدگی به این شورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق جهت دفاع از خود حضور به هم رساند. م الف:286 شعبه اول مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خور و بیابانک )124 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/199 شــماره صادره : 1395/43/305214نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شــماره 16/4349 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام محســن عزیزی، ش.ش 224 فرزند بهرام در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/10/13 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/9/17 

م الف: 28120 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/170 در خصوص پرونده کالســه 1606/95 خواهان ناصر قپانچی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد جوادی گســگری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/4  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27829 شعبه 11 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9510463727100021 درخواســت:  شــماره   9 /175
9309983728500529 شماره بایگانی شعبه: 951881 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
951881 کیفری آقای حسن عزیز فرزند عزیزاله با کدملی 5079480831 متهم است 
به تحصیل مال از راه نامشروع، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به استناد 
ماده 115 قانون آئین دادرســی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مراتب در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده در جلسه رسیدگی روز یکشنبه 
1395/10/26 ساعت 12 ظهر در شعبه اول دادگاه عمومی نایین جهت رسیدگی حاضر 
شود، نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف:282 شعبه اول دادگاه 

عمومی نایین  ) 101 کلمه، 1 کادر(   

اخبار

حادثه
پس از حادثه ایستگاه هفت خوان تاکنون هیچ نشانی از محمد 

اسکندری، میهماندار قطار تبریز - مشهد پیدا نشده است.
موسی اســکندری، برادر میهماندار گمشده قطار تبریز - مشهد 
که در ایســتگاه هفت خوان تصادف  کــرد در خصوص برادرش 
اذعان کرد: محمد اســکندری برادرم حدود10 ســال است به 
 کار میهمانداری در قطار مشــغول بود کــه از زمان حادثه قطار 

تبریز - مشهد در سمنان از وی اطالعی نداریم.
وی افزود: همچنان منتظر پاسخ و اقدام پزشکی قانونی هستیم.

محمد اســکندری اهل روســتای بسیط هشــترود است و یک 
دختر دو ساله دارد. همچنین مدیرکل پزشــکی قانونی استان 
 آذربایجان شــرقی از شناســایی هویت آخرین جســد تحویلی 
 به ســازمان پزشــکی قانونی خبر داد و گفت: این پیکر متعلق 
به حامد نقوی است و به این ترتیب هویت 41 نفر جسد تحویلی 
و یک نمونه بافتی پیدا شــده در محل حادثه مجموعا به تعداد 
 42 نفر تاکنون شناســایی شــدند و در حال حاضر جســدی 

در اختیار پزشکی قانونی نیست. 
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان آذربایجان شرقی در خصوص 
وضعیت شناســایی مفقودان حادثه تصریح کــرد: متخصصان 
سازمان بر روی تمام بافت های پیدا شده احتمالی، بررسی های 

الزم را انجام خواهند داد و تالش ها در این زمینه ادامه دارد.

 میهماندار قطار حادثه دیده 
تبریز - مشهد کجاست؟

 نوعروســی که در برابــر دیدگان شــوهرش ربوده 
شده بود در تجسس های پلیسی ردیابی و از اسارتگاه 
نجات پیدا کرد. چهاردهم آذر ماه ســال جاری مرد 
جوانی سراســیمه وارد کالنتری شهرستان فریمان 
 شد و از ربوده شدن همســرش در مقابل چشمانش 
به ماموران خبر داد. مرد جــوان گفت: من و نرگس 
 ســوار بر یک خــودروی عبوری پژو405 مشــکی 
 از مشــهد به تربت جام مــی رفتیم کــه در خیابان 
امام رضای شهرســتان فریمان از راننده در خواست 
کردم در کنار جاده توقف کند تا من از مغازه تنقالت 
تهیه کنم. زمانی که از خودرو پیاده شدم که  به داخل 
 مغازه بروم صدای فریاد های همســرم را شــنیدم 
و در همــان لحظه خودرو بــا ســرعت از آن محل 
 دور شــد. با توجه به اهمیت موضوع ســرتیپ دوم 
بهمن امیری مقــدم فرمانــده انتظامی خراســان 
رضوی دســتورات الزم برای پیگیری این پرونده را 
صادر کرد. با گذشت چهار ســاعت از این اتفاق آدم 
 ربایان با خانواده نوعروس 19 ســاله تماس گرفتند 
و یک میلیارد و پانصــد میلیون ریال بــرای آزادی 
نرگس درخواســت کردند.کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرســتان فریمان تحقیقات را آغاز کرده و توانست 

یکی از افراد این باند خشن را شناسایی کند.
هنوز 24 ساعت از این ماجرا نگذشته بود که ساعت 
10 صبح روز دوشــنبه در منطقــه طرقبه خودوری 
گروگانگیران رصد و در یک تعقیب و گریز پلیســی 
 ماموران موفق می شــوند خــودروی آدم ربایان را 
در میدان آزادی مشــهد زمین گیر و ســه آدم ربا را 
دســتگیر کنند. ســه متهم به نام هــای محمد30 
ساله، عبدا... 26 ساله و سمیه 35 ساله به جرم خود 
اعتراف کردند و اسارتگاه  نرگس را لو دادند. بالفاصله 
ماموران در محل حاضر شــدند و تعداد شــش تلفن 
همراه، دو چوب دستی و یک رشــته زنجیر کشف و 
زن وحشت زده را که یک روز از لحاظ روحی و روانی 
شکنجه دیده بود نجات داده و به خانواده اش تحویل 

دادند.

نوعروس را از مقابل شوهرش ربودند؛

نرگس یک روز شکنجه شد

 پیشنهاد  سردبیر: 
استاد دانشگاه، مرد برج ساز را کشت 

مردی که پس از ضرر در ســرمایه گذاری یک شــرکت از دست 
طلبکاران به تهران گریخته و دســت به جنایت زده بود، پای میز 

محاکمه ایستاد.
در جلسه رســیدگی به این پرونده که در شــعبه هشتم دادگاه 
 کیفری یک اســتان تهران به ریاست قاضی حســین اصغرزاده 
و با حضور دوقاضی مستشار تشکیل شــد ابتدا نماینده دادستان 
کیفرخواست را خواند. وی گفت: محمدعلی50 ساله متهم است. 
بیست و سوم دی ماه 93 حسین60 ساله را در خانه اش در خیابان 
جشنواره تهران کشت و به شمال کشــور گریخت. این متهم که 
با جعل ســند، خودرو قربانی را فروخته و از حساب بانکی وی نیز 
دو میلیون تومان پول برداشــت کرده بود، خــودش را به پلیس 

 معرفی و به قتل اعتراف کرد. اکنون با توجه به مدرک های موجود 
در پرونده برایش تقاضای اشد مجازات دارم.

سپس فرزندان قربانی که برج ساز بودند در جایگاه ویژه ایستادند 
و برای محمدعلی که استاد دانشگاه است، حکم قصاص خواستند.

وقتی نوبت دفاع به متهم رسید، منکر قتل عمدی شد.
وی در تشــریح جزییات ماجرا گفت: چند ســال قبل که ساکن 
بهشــهر بودم برای ســرمایه گذاری بــه تهران آمــدم و در یک 
شرکت 500 میلیون تومان ســرمایه گذاری کردم، اما بعد از یک 
سال شرکت ورشکست شد و پولم و ســودش را که یک میلیارد 
 تومان بود، پس نداد. در آن زمان همه کسانی که از آنها پول قرض 
گرفته بودم تا ســرمایه گذاری کنم به ســرم ریختند و پول شان 

 را خواســتند. ســال 91 بود که طلبکاران حکم جلبم را گرفتند 
و من از ترس آنها به تهران فرار کردم.

وی ادامه داد: در تهران با زن جوانی آشــنا شدم که مرا به حسین 
معرفی کــرد و گفت می تواند کمــک کند تا پولم را از شــرکت 

ورشکسته پس بگیرم.
چون حسین به تنهایی در خانه اش زندگی می کرد و فقط گاهی 
اوقات دخترش به او ســر می زد من برای زندگی به خانه او رفتم. 
حسین مرا به یک مرد میانسال به نام فرید معرفی کرد که مدعی 
 بود، سرهنگ بازنشســته اســت. فرید در قبال پس گرفتن پولم 
از شرکت ،پولی حدود100 میلیون تومان خواست و حسین سه 
 قطعه چک به او داد و از من قــول گرفت وقتی پولم را پس گرفتم 
دو واحد آپارتمانی برایش بخرم. یک هفته از این ماجرا گذشته بود 
که حسین یک باره از من خواست تا پولی را که به فرید داده به او 

بدهم، اما گفتم هیچ پولی دربساط ندارم. 
حسین مرا تهدید کرد و چون طلبکاران دنبالم بودند ترسیدم که 
 مرا لو دهد. به همین خاطر یک شــب چندین قــرص خواب آور 
 در یک لیوان شیرکاکائو حل کردم و به حســین دادم. او خوابید، 

اما صبح متوجه شدم جان سپرده است.
محمدعلی درباره علــت این کار به قضات گفــت: من هیچ وقت 
 فکر نمی کردم حســین با خوردن قــرص ها فــوت کند. فقط 
می خواســتم او به خواب عمیق برود تا بتوانم وســایلم را از خانه 
 اش جمع کنم و فرار کنم. مــن وقتی فهمیدم او جان ســپرده،

پارچه ای را دور گردنش پیچیدم و جنازه اش را در پتو گذاشــتم. 
می خواستم جنازه را در جاده قم رها کنم، اما نمی دانم چرا سر از 
جاده جاجرود درآوردم. جنازه را کنار جاده رها کردم. من سه شب 
پیاپی باالی سر جنازه برگشتم تا ببینم کسی آن را پیدا کرده یا نه 

که چهارمین شب ماشین های پلیس را در همان حوالی دیدم. 
من با جعل ســند پراید حســین را فروختم و دومین چکی را که 
او به فرید داده بود پاس کــردم. من از کارت عابــر بانک پیرمرد 
هم مبلغ دو میلیون تومان حقوق بازنشســتگی و عیدی را که به 
حسابش واریز شده بود برداشت کردم. من از ترسم به شمال کشور 
رفتم و در آنجا پنهان شــده بودم که دختر حســین با من تماس 
 گرفت و گفت پدرش ناپدید شــده اســت. من به تهران برگشتم 

و بعد از چندین روز به خاطر عذاب وجدان تسلیم پلیس شدم.
وی که بســیار خونســرد بود به قضات دادگاه گفــت: من چون 
مشکالت اقتصادی زیادی داشتم و شب ها دچار بی خوابی بودم 
چندین بار از قرص های خــواب آور خورده بودم و فکر نمی کردم 
این قرص ها موجب مرگ حســین شــود. من برای مرگ آماده 

هستم و می دانم باید تاوان کاری را که کرده ام، بدهم. 

متهم که با جعل 
سند، خودرو 

قربانی را فروخته 
و از حساب بانکی 

وی نیز 
دو میلیون تومان 

پول برداشت 
کرده بود، خودش 
را به پلیس معرفی 

و به قتل 
اعتراف کرد

 بدترین تصادف پرادو در ایران را ببینیدمرگ مغزی کودک پس ازکتک خوردن از ناپدریخارج کردن مداد سه سانتیمتری از چشم کودک

 دو دختــر جــوان در پارکینگــی در جنــوب لــس آنجلس با 
ماشین های شاسی بلند درگیر شدند که این دعوای نفس گیر، 
خبرساز شد. به گزارش العربیه، این دو دختر در حالی درگیری 
با ماشین میان آنها شــدت گرفت که یکی از ماشین ها به بیرون 
خیابان دفع شد و دوباره به پارکینگ برگشت تا درگیری را ادامه 
دهد. در این میان هم کپسول تعبیه شده در گوشه اتاق ماشین 
از جا در می آید و محل درگیری پر از محلول کپسول می شود. 

در اینجا بود که پلیس خود را رساند و به درگیری خاتمه داد.

یک منبع آگاه از اسیدپاشــی در زاهدان خبــر داد و علت آن را 
اختالفات خانوادگی اعالم کرد. ایــن منبع آگاه در تایید این خبر 
گفت: قربانی این اختالفات دوشــنبه شــب در خیابان جام جم 

زاهدان مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
 درســاعت 19:55 دقیقه افراد مســلح که قصد جــان جوان 29 
ساله ای را داشتند پس از ناکام ماندن در این کار از اسید استفاده 
کرده و بدین طریق فرد را مصدوم کردنــد. جزییات حادثه هنوز 
مشخص نیســت، اما مصدوم در بیمارســتان خاتم االنبیا تحت 

درمان است و حال عمومی وی خوب گزارش شده است.
 در حــال حاضر به دلیل ممنــوع بودن عکســبرداری و مخالفت 
کادر درمانی امکان انتشــار تصاویر وجود نــدارد. این منبع آگاه 
 علت این اســید پاشــی را اختالفــات شــخصی و فامیلی اعالم 

کرد.

دعوای نفس گیر دختران با 
ماشین های شاسی بلند، خبر ساز شد

اسید پاشی به جوانی در زاهدان

قاتل 3 بار به صحنه جرم برگشت؛

استاد دانشگاه، مرد برج ساز را کشت 
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پیشنهاد سردبیر: 
 استکبار جهانی به دنبال متوقف کردن جهاد علمی کشور است

اخبار

همایش یاوران وقف در امامزاده عزالدین محمد)ع( شهر مبارکه 
همراه با تقدیر از واقفان خیراندیش شهرســتان مبارکه برگزار 
شــد.رییس اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان مبارکه در 
همایش وقف این شهرستان تصریح کرد: وقف ریشه در فرهنگ 
مردم ایــران دارد، همانطــور که وقف هایی چند صد ســاله در 

کشورمان داریم.
علی مبشــری گفت: پایه های اصلی بنای وقف در ایران اسالمی 
مردمی هستند که با همیاری و مشــارکت در اقدامات مختلف 

باقیات الصالحات را برای خود ذخیره کردند.
 وی با بیــان اینکــه شهرســتان مبارکــه دارای 120 موقوفه 
شــامل 110 متصرفــی، 10غیرمتصرفی و 428 رقبه اســت، 
خاطرنشان کرد: اگر وقف به معنای کامل آن در جامعه اسالمی 
ایران احیا شود، بسیاری از مشکالت اقتصادی از برطرف خواهد 
شد.مبشــری گفت: شــش میلیارد و 654 میلیون ریال هزینه 
وقف های شهرستان مبارکه در هشت ماه گذشته در زمینه های 
خدمات و اجــرای طرح مــودت بقاع متبرکــه، خرید تجیزات 
پزشکی، خرید لوازم تحصیل برای دانش آموز بی بضاعت، خرید 
اقالم و کاال برای ایتام و مستمندان، خرید کتب علمی و پراخت 
شــهریه برای طالب و روضــه خوانی حضرت سیدالشــهدا)ع( 

پرداخت شده است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان مبارکه با اشاره به 
اینکه موضوع وقــف یکی از مباحث ضروری اســت که نیازمند 
توجه و ترویج بیشتر در جامعه است، بیان کرد: وقف جنبه های 
منفعتی عمومــی زیــادی دارد و تالش و پیگیری برای رشــد 

فرهنگ وقف و موقوفه نیاز است.

 رییــس اداره اوقاف و امــور خیریه بادرود در مراســم قدردانی 
از قرآن آموزان برتر که در فاطمیه بادرود و با حضور مســئوالن 
 شهرســتانی و بخــش برگزار شــد، اظهــار کرد: از ســال ۹1 
 طــرح تربیــت حافظــان قــرآن در بــادرود اجرا می شــود 
و تاکنون تعداد ۹00 قــرآن  آموز در این طرح شــرکت کرده و 
موفق به کســب گواهینامه از ســازمان اوقاف و امــور خیریه 

شده اند.
حجت االســالم علیرضا محلوجی با بیان اینکه امسال 160 نفر 
در این طرح شــرکت کردند، افــزود: 15 کالس حفظ قرآن در 
سطح شهرها و روستاهای بخش امامزاده در حال برگزاری است 
و هشــت مربی قرآن که موفق به گذراندن دوره مربیگری در قم 

شده اند در این کالس ها مشغول به تدریس هستند.
رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه بــادرود خاطر نشــان 
کرد: تمــام تالش خــود را بــه کار مــی گیریم تــا در آینده 
 نزدیــک مرکــز تخصصــی حفظ قــرآن کریــم در بــادرود

 راه اندازی شود.

در هشت ماه گذشته؛

بیش از شش میلیارد ریال در اجرای نیت 
واقفان در مبارکه پرداخت شده است

رییس اداره اوقاف بادرود خبر داد:

شرکت 900 قرآن آموز بادرودی 
در طرح تربیت حافظان قرآن 

به مناسبت گرامیداشــت روز دانشــجو، نشست سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی با حضور جمعی از دانشجویان منتخب 
دانشگاه های پیام نور نطنز و دانشگاه های آزاد اسالمی نطنز 
و بادرود با حضور فرماندار شهرســتان و مسئوالن دانشگاه 
برگزار شد. یوسف حسنی فرماندار نطنز ضمن گرامیداشت 
روز دانشــجو گفت: 16 آذر حرکتي تاریخــي و پرافتخار در 
جنبش دانشــجویي کشــور محسوب می شــود که یادآور 
پایمردي و ایســتادگي و رشــادت دانشــجویاني است که 
سینه خود را در برابر تیرهاي استعماري دشمن سپر کردند 
و در گذر زمان فریاد ضد اســتکباري ملت ایران را به گوش 

جهانیان رسانیدند.
حسنی گفت: امروز استکبار جهاني و در رأس آن صهیونیسم 
در پي آن اســت تا با سســت کــردن پیوندهــاي عمیق 
دانشــجویان با خط والیت و دور کردن این قشــر متفکر از 
دامان علم، جهاد علمي کشور را متوقف کند؛ اما دانشجویان 
 آگاه با الهــام از رهنمودهاي خردمندانه ولي امر مســلمین 
حضرت آیت ا... خامنــه اي درجهت سیاســت هاي عدالت 
محور دولــت آماده انــد تا ضمن کســب علــم و معرفت، 
 تجربیات گرانبهاي خود را در راه  اســتقالل ایران اسالمي و

 افزایش اقتدار و عــزت ملي در صحنه هــاي بین المللي به 
کار گرفته و با پیمــودن این راه خطیــر، گام هاي مهم تري 
را در نیــل به اهــداف واالي معمار کبیر انقالب اســالمي و 
 تحقق آرمان هاي ارزشــمند نظام مقدس جمهوري اسالمي

 ایران بردارند.
وی در ادامه افزود: من امروز تعریف مقــام معظم رهبری از 
دانشجویان که آنها را روشنفکران متعهد و متدین و باایمان 
می خوانند در تک تک چهره های شــما می بینم و خرسندم 

که توانستم  در جمع صمیمی شما حضور یابم.
حســنی گفت: اکثر دغدغه های دانشــجویان، بحق بوده و 
دستگاه حاکمیتی شهرستان به آن واقف است و در جلسات 
مختلف کمیسیون دانشجویی و شورای ترافیک طی چندین 

جلسه به آن پرداخته است.
فرماندار نطنز  بیان کرد: حتی این مشــکالت به استانداری 
اصفهان نیز اطالع داده شده و قرار اســت با حضور استاندار 
در شهرستان نطنز در اواخر آذرماه و یا اوایل دی ماه دغدغه 
دانشجویان به ســمع و نظر اســتاندار و مدیران کل استان 

برسد.
فرماندار نطنز، دبیر کمیسیون دانشــجویی خود را موظف 
کرد با برگزاری یک کمیسیون دانشــجویی به سرعت روند 
پیگیری مشــکالت دانشجویان را بررســی کند و نتیجه در 

اسرع وقت به اطالع دانشجویان برسد.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسالمی،گفت: 
گردشگری یک ظرفیت و محور مناســب برای ایجاد اشتغال در 

شهرستان دهاقان است.
سمیه محمودی اظهار داشــت: آموزش هایی که در فنی و حرفه 
ای ارائه می شود باید همگونی و هماهنگی داشته باشد که در یک 
راستا واقع شوند.  وی با اشاره به پتانسیل گردشگری در شهرستان 
دهاقان، اذعان داشت: برنامه ریزی مســئوالن در این زمینه می 
تواند گامی موثر در ایجاد اشتغال باشــد. نماینده مردم دهاقان و 
شهرضا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه زمینه سازی 
برای اشــتغال، خودباوری دانش آموزان را افزایــش می دهد، از 

مسئوالن خواست زمینه بازدید دانش آموزان از کارگاه های فنی 
و حرفــه ای را فراهم کنند. وی حل معضل اشــتغال را از دغدغه 
های مسئوالن و خانواده ها دانست و گفت:مهارت آموزی می تواند 
زمینه ساز اشتغال باشد. محمودی با اشاره به اینکه در دانشگاه ها، 
دروس بیشتر به صورت تئوری بیان می شــود، افزود: الزم است 
در کنار آموزش ها، مهارت آموزی نیز باشــد و گسترش این مهم 
و استفاده از تســهیالت مراکز مختلف نیز در ایجاد اشتغال مفید 

می باشد.
ارتباطات بین بخشی و بین دستگاهی برای مهارت 

آموزی جوانان بیشتر شود

علی اصغر قاســمیان، فرماندار شهرســتان دهاقــان گفت: باید 
ارتباطات بین بخشــی و بین دســتگاهی برای مهارت آموزی و 
اشتغال جوانان بیشتر شود. وی اظهار داشت: یکی از جایگاه هایی 
که می تواند به چرخه خدمت رسانی، کارآفرینی، اشتغال و تولید 
کمک شایانی کند، آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی 
است و به لحاظ رسالتی که دارد باید مورد توجه بیشتر مسئوالن 
قرار گیرد. فرماندار شهرستان دهاقان با اشاره به کارگاه های فنی و 
حرفه ای شهرستان دهاقان، اذعان داشت: رشته های اتومکانیک، 
برق خودرو، ســی ال ســی و غیره در مرکز دهاقان ارائه می شود 
و مورد اســتقبال جوانان نیز قرار گرفته، اما در باره نبود برخی از 
رشته ها، ارتباطات بین بخشی و بین دستگاهی می تواند در ایجاد 
و سوق متقاضیان به مراکز فنی و حرفه ای منطقه کمک شایانی 
کند.قاسمیان با اشاره به بازدید سرزده از مرکز آموزش فنی وحرفه 
ای شهرســتان، خاطرنشان کرد: طبق درخواســت کارآموزان و 
مربیان دلســوز مرکز، ارتقای تجهیزات و مناسب سازی سیستم 
گرمایشی و سرمایشــی کارگاه ها از نیازهای مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای شهرستان دهاقان می باشد.
مهارت آموزی، شاهراه اصلی اقتصاد مقاومتی است

محمد رضا شــیروانی، رییس مرکز آموزشــی فنــی و حرفه ای 
شهرســتان دهاقان، مهارت آموزی را شــاهراه اصلــی اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد و با اشاره بر فرمایشات مقام معظم رهبری که 
فرمودند: »اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی، به ابتکار 
جوان ها، به فعالیت ذهن ها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد 
کنیم، از فخر و منت دشــمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم 
کرد«، افزود: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در شرایط کنونی 
برای اقتصاد کشــور به ویژه شــتاب دهی به فرآیند تولید، امری 
حیاتی است که باید بر اســاس نیاز منطقه و نیازسنجی آموزشی 

صورت پذیرد.
 رییس مرکــز آموزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان دهاقان، 
آموزش های مهارتی را شاهراه اصلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد 
و اذعان داشت: رمز پیشــرفت و توســعه پایدار در کشور تجلی 

استعدادها و خالقیت ها می باشد.

فرماندار نطنز:

استکبار جهانی به دنبال متوقف 
کردن جهاد علمی کشور است

با مسئوالن
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس:

محور اصلی توسعه اشتغال در دهاقان، توجه به گردشگری است

به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری کاشان، 
تور بزرگ رسانه ای با محوریت معرفی ظرفیت های فرهنگی 
و تاریخی در کاشان برگزار شــد. در این تور که به ابتکار مرکز 
ارتباطات و اموربین الملل شــهرداری کاشــان برپا شده بود 
اصحاب خبر از کشورهای آلمان، ژاپن، افغانستان، ترکیه، عراق 
و آذربایجان، قطر و کویت از بافــت و خانه های تاریخی حمام 
سلطان میر احمد باغ فین و هنر بافندگی فرش کاشان بازدید 
کردند. تتسو شین تومی نماینده خبرگزاری کیودو نیوز ژاپن 

پس از بازدید از دیار نخســتین ها گفت: متاسفانه مردم ژاپن 
اطالع چندانی از کاشــان ندارند و من خیلی خوشحال شدم 
که از این شهر بازدید کردم و ســعی ام بر این است که گزارش 
بســیار خوبی تهیه کنم تا در روابط دو کشور تاثیرگذار باشد. 
سید حبیب ســادات نماینده خبرگزاری صدای افغان با ابراز 
خرسندی از سفر به کاشان بیان داشت: باغ فین کاشان یکی از 
بهترین نمونه های معماری ایرانی است که هیچ نقطه منفی در 
آن دیده نمی شود و من به عنوان یک خبرنگار، بهترین تصاویر 

را در پایگاه خبری صدای افغان ثبت می کنم. عباس نشــاب 
دیگر خبرنگار بین المللی نماینده شــبکه تلویزیونی الکوت 
کویت گفت: کاشــان دنیایی از شــگفتی های هنر و معماری 
است و این شهر غنی با آثار تاریخی و مذهبی ظرفیت مناسبی 
برای توسعه گردشگری به خصوص گردشگری مذهبی دارد. 
وی با بیان اینکه پیش از این یک مستند ۳0 دقیقه ای به زبان 
عربی ویژه ماه رمضان از شهر کاشــان ساخته است، پیشنهاد 
داد: در مورد کاشــان باید مســتندهای زیادی بــا زبان های 
 مختلف ســاخت تامردم دنیا ظرفیت های این شــهر را بهتر 

درک کنند.

برگزاری تور بزرگ رسانه ای در کاشان  

تحدید حدود عمومی
8/181 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اســناد و 

امالک شهرستان خوانسار
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدید حدود عمومی قســمتی از امالک و مســتغالت 
و ابنیه و رقبات زیر واقع در بخش هــای هفتگانه ثبت 
خوانسار از ساعت 8 صبح شــروع و به شرح  مواعید 

مقرر آتی الذکر در محل به عمل خواهد آمد.
بخش یک :

524-آقای مجتبی ناشر االحکامی فرزند سید محسن و 
غیره. ششدانگ یک قطعه زمین

972-آقای حسین احمدی فرزند مرحوم محمد رضا و 
غیره. ششدانگ یک قطعه باغ

2465-آقای فــرج اله معینی فرزنــد مرحوم محمود و 
غیره. ششــدانگ 3 باب بنای تحتانــی و دو باب بنای 

فوقانی
1395/10/11

بخش دو:
95-آقای علی ایلیایی فرزند اکبر ششــدانگ یک قطعه 

زمین
538-بانو مهین خانم آقا زاده فرزند ابوالقاسم و غیره.

ششدانگ یک باب طویله
536 و 537-بانو مهین خانم آقا زاده فرزند ابوالقاسم 
و غیره.ششدانگ باغچه و محوطه و ششدانگ مستراح

1395/10/12
بخش سه:

یک اصلی واقع در صحرای ارسور
95-خانم محبوبه مومنی فرزند محمد ابراهیم و غیره.

ششدانگ دو باب بنای فوقانی متصالت
5 اصلی واقع در صحرای هرستانه

108-آقای سید اســماعیل محمدی فرزند ابوالقاسم و 
غیره.ششدانگ یک دستگاه عمارت

1376-بانو ســادات خانم میرصانع فرزند سید جعفر 
ششدانگ یک قطعه زمین

1389-آقای عزت ا.. موفق فرزند مرتضی ششــدانگ 
یک قطعه زمین

1395/10/13
9   اصلی واقع در کوی بابا سلطان

954-آقای سید حسین ســلطانی فرزند سید میرزا و 
غیره.ششدانگ یک قطعه یاغ

1083-آقای رضا قربانــی فرزند علی اکبــر و غیره.
ششدانگ عمارت

1098-خانم فاطمه علوی فرزند محمود ششدانگ زمین 

محل خرمن
1395/10/14
13   اصلی واقع در صحرای جاوان

1099-آقای محمد حاجعلی فرزند محمد باقر ششدانگ 
قطعه زمین

 14   اصلی واقع در صحرای چشمه
98-آقای رضا قربانی فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ 

قطعه زمین
بخش 4:

18  اصلی واقع در صحرای یسارج
172-آقای حاج حیدر چهار باغی فرزند احمد ششدانگ 

قطعه زمین
1395/10/15

358-آقای محمد مهدی زارعی فرزند مرحوم محمد و 
غیره.دو باب سرای تحتانی و فوقانی

827-آقای محمد کاظم دشــتی فرزند احمــد و غیره.
ششدانگ یک قطعه زمین

))شــماره 26 اصلی بشرح شــماره های فرعی زیر (( 
صحرای بیدهند

926-خانم سیده فاطمه سید صالحی فرزند سید احمد 
و غیره.ششدانگ یک قطعه زمین

1395/10/16
1173-خانم فاطمه ســید صالحی فرزند سید محمد و 

غیره.شش دانگ یک قطعه زمین
1217-بانو کبری سمیعیانی فرزند اسماعیل ششدانگ 

یک قطعه باغ بمساحت 401/25 متر مربع
1221-بانو کبری سمیعیانی فرزند اسماعیل ششدانگ 

یک قطعه باغ
1395/10/18

بخش 5:
))شماره 2 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر(( کوی 

موریزان
895-آقای ســید جالل جعفری فرزند مرحوم ســید 
حســین و غیره.ششــدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

975/62 متر مربع
896-آقای عقیــل اعرابــی فرزند مرحــوم قربانعلی 

ششدانگ یک قطعه زمین
1395/10/19

شماره 69 فرعی از 26 اصلی-آقای سید محمد طهوری 
فرزند سید مجتبی و غیره.ششدانگ یک باب عمارت

شماره 12  اصلی صحرای سنگ ســفید-آقای نورا.. 
زمانی فرزند حســنعلی و غیره.ششدانگ آب و ملک و 

مزرعه آش

1395/10/20
شماره 35 اصلی –آقای مصطفی جوادی فرزند مرحوم 

احمد و غیره.ششدانگ مزرعه بلنداب
1395/10/21

تاریخ انتشار 1395/9/17
م الف: 223 شیخ سلیمانی کفیل ثبت خوانسار

ابالغ رای
شــماره   950603 پرونــده:  کالســه   8 /626
دادنامه:1397-95/8/18 مرجع رســیدگی: شعبه 12 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: حمیدرضا 
اعتزازیان به نشــانی اصفهان خیابان نظر غربی ســه 
راه نظر بن بست میثم مجتمع مســکونی پیام واحد 3، 
خواندگان: 1- جعفر بایگان 2- مجید درینی 3- مسعود 
درینی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 63/000/000 ریال وجه سه فقره چک، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای حمیدرضا اعتزازیان  به طرفیت 
جعفر بایگان- مجید درینی- مسعود درینی به خواسته 
مطالبه مبلغ شــصت و ســه میلیون ریال وجه چک به 
شــماره 725777-94/10/20 و 94/12/28-725779 
و 725776-94/9/20 عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 63/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 4/695/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی  و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک های موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف:25753 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف اصفهان  ) 319 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
شــماره   950848 پرونــده:  کالســه   9 /157
دادنامــه:1475-95/8/19 مرجع رســیدگی: شــعبه 
7 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهــان: مجتبی 
مشکالنی به نشانی خ چمران خ محمد طاهر مقابل مجتمع 
فروشــگاه تینا، خوانــده: نادر حکیمی فرد به نشــانی 
مجهول المکان، شــورا با عنایت بــه محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای 
مجتبی مشــکالنی به طرفیت آقای نادر حکیمی فرد به 
خواســته مطالبه مبلغ مجموعًا چهل میلیون ریال وجه 
چک به شــماره های 556262-95/3/30 و 556263-

95/4/30 هــر دو  به عهده بانک صــادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
 خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و این کــه خوانده 
علی رغــم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان 
از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون 
و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)95/3/30 و 95/4/30(  تــا تاریخ اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. در خصوص قرار تأمین خواســته به دلیل 
اینکه خواهان در جلسه رسیدگی دعوی خود را مسترد 
نمودند لذا طبق بند ب م 107 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد و قرار صادره 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم دادگستری می باشد. م الف:27858 
شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 341 کلمه، 4 کادر(  

الزم است در 
کنار آموزش ها، 

مهارت آموزی نیز 
باشد و گسترش 

این مهم و استفاده 
از تسهیالت مراکز 

مختلف در ایجاد 
 اشتغال مفید 

می باشد
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10
معاون اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

کاهش آسیب های مختلف در جامعه 
با کار گروهی امکان پذیر است

 بیش از یک میلیون معلول
 نیازمند خدمات توانبخشی

دوستی با چاشنی خیانت؛

در کوچه پس کوچه های شبکه های 
اجتماعی چه می گذرد؟

معاون پرورشــی فرهنگــی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: نگاه و حرکت جمعی، اهمیت بســزایی در کاهش 

آسیب های مختلف در جامعه دارد.
محمدجواد احمدی در مراسم هجدهمین مانور زلزله در مدرسه 
دخترانه حضــرت ولی عصر )عــج( اظهار داشــت: هنگامی که 
حادثه ای در جامعه اتفاق می افتد، نماد دیگر این امر تجمع همه 

انسان ها و کمک به اشخاص حادثه دیده است.
وی بیان داشت: دســتیابی به این امر مهم نیازمند نگاه، حرکت 
و تصمیم جمعی اســت تا با کاهش دردها و آســیب های بشری 
در جامعه روبه رو شــویم و امیدواریم که با تجمع همه کانون ها و 
سازمان ها در وقوع حوادث غیرمترقبه ای که در طبیعت به وجود 
می آید کاهش تلفات و آسیب ها را در آینده داشته باشیم و انجام 

این فریضه سرلوحه کارمان باشد.
معاون پرورشــی فرهنگــی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان اعــام کرد: نگاه جمعی، حرکــت و تصمیم گیری برای 
منافع ،آســیب های بشــری را کم می کند و این نشــان دهنده 

اهمیت جان افراد بشری در جامعه است. 
وی ادامه داد: هنگامی که شــأن انسان مطرح اســت، در وقوع 
حوادث طبیعی همانند زلزله شــاهدیم که مرزهای جغرافیایی 
برداشته می شــود و برای حل مســئله و کاهش تلفات انسانی 
کشورهای دیگر به کشور آسیب دیده نیروی امداد می فرستند و 

این نگاه بین المللی است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیســتی گفت: تاش می کنیم تا با 
ارائه خدمات تخصصی، معلوالن را از کنج انزوا خارج کنیم.

حســین نحوی نژاد معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی در 
دومین نمایشــگاه بین المللــی تخصصی خدمات توانبخشــی 
معلوالن، جانبازان، صنایع و تجهیزات وابســته اظهار داشــت: 
بر اســاس اطاعات و تحقیقات به دســت آمده، 2 درصد از افراد 
جامعه یعنی حدود یک میلیون و 600 هزار نفر، معلوالن متوسط 
رو به باال هستند که با ارائه خدمات تخصصی توانبخشی سعی در 

خروج این افراد از کنج انزوا خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: مســئوالن ســازمان بهزیســتی ماننــد بنیاد 
جانبازان سعی دارند تا با نیازســنجی از فناوری نوین و ابزارهای 

پیشرفته به معلوالن برای برگشت به زندگی عادی کمک کنند.

دوســتی های اینترنتی و برقرار کــردن ارتباطات خــارج از قاعده 
در فضای مجازی یا شــبکه هــای اجتماعی از نمونه آســیب های 
اجتماعی به شــمار می رود که در طول یک دهه گذشــته با سیر و 
شتابی فزاینده روبه رو شده است؛ معضلی که عمدتا به نتایج ناگوار و 

شکست های عمیقی ختم می شود.
ارتباطــات اینترنتــی و یــا تعامات میــان دو جنــس مخالف در 
شــبکه های مجازی یا اجتماعی از نمونه معضاتی است که در طول 
سالیان اخیر با هزینه های ســنگین روحی، عاطفی و شکست های 

خسارت باری همراه و همگام شده است.
البته نباید از نظر دور داشــت که اساسا انســان موجودی اجتماعی 
است که فارغ از هرگونه تفکیک جنسیتی، نیازمند به ارتباط و رابطه 
اجتماعی است و سلب چنین امری از انســان،اجتناب ناپذیر به نظر 
می رســد، از این رو آنچه باعث تحمیل خســارات و شکست های 
سنگین روحی،روانی،عاطفی، اجتماعی و فرهنگی می شود،مشمول 
روابطی است که چارچوب ها،هنجارها و اصول و قواعد رایج و شایع 
در نظام ارزشــی و فرهنگی جامعه ای همچون ایــران در آن لحاظ 

نمی شود.
زهره کولیوند،جامعه شناس و آسیب شناس مســائل، در تشریح و 
واکاوی الزامات و آسیب های ارتباطات اجتماعی در فضای مجازی 
اظهار داشت:میل به پیشرفت و توسعه یکی از نیازها و اهداف جدی 
تمامی انسان ها به شــمار می رود و به واقع می توان گفت فرد فرد 
جامعه به انحای مختلف تاش می کنند تا با پیمایش مســیری که 
به زعم آنها صحیح و اصولی اســت به موفقیت و پیشرفت مورد نظر 

خویش نائل شوند.
وی افزود:  بدیــن ترتیب تعامــات و ارتباطــات اجتماعی یکی از 
اصلی ترین ضروریات و الزامات حصول پیشــرفت، پویایی،توســعه 
و بالندگی اســت و در فقدان این امر، عما تحقــق اهداف مورد نظر 
میســر و امکان پذیر نخواهد شد. جامعه شــناس و آسیب شناس 
مســائل اجتماعی عنوان کرد: در این میان،استفاده از فناوری های 
روز،ابزار و ظرفیتی محســوب می شــود که با اتکای بــه آن به نحو 
شایســته  و موثرتری اهداف تعریف و طراحی شــده در اذهان افراد  
قابل حصول می شــود. وی افزود:تردیدی وجود نــدارد که فضای 
مجازی یکــی از نقاط عطف قرن21 به شــمار مــی رود و قطعا در 
آینده و در بررســی و مطالعه تاریخ علم، از فضای مجازی به عنوان 
اصلی ترین رکن توســعه و پیشرفت بشــریت در دوران معاصر یاد 
خواهد شــد.کولیوند عنوان کرد:در میان مزایا و ثمــرات غیر قابل 
انکار فضای مجازی،آســیب ها،مخاطرات و چالش های بســیاری 
نیز وجود دارد که با اندکی تأمل به روشــنی در می یابیم بســیاری 
از ناهنجاری های اجتماعی به واسطه سوء اســتفاده، کج فهمی و یا 
برخی از انگیزه ها و تمایات انحرافی در شــبکه هــای اجتماعی و 

فضای مجازی ظهور و بروز پیدا می کند.
وی افزود:به تعبیری می توان گفت فضای مجازی،بستر و عرصه ای 
اســت آکنده از فرصت ها و تهدیدات متعدد و متکثــر که می تواند 

زمینه صعود یا سقوط انسان ها را فراهم سازد.
جامعه شناس و آســیب شناس مســائل اجتماعی عنوان کرد:البته 
ســقوط یا صعود یا فراز و نشــیب سرنوشــت انســان ها یا طبقات 
 اجتماعی در قالــب فرهنگ و ارزش هــای حاکم بــر جامعه معنا 
پیدا می کند و ممکن اســت برخی از آســیب های فعلی در جامعه 
ایران، به عنوان دغدغه جدی و معضل اجتماعی جوامع دیگر مطرح 
نباشد و یا بالعکس،اما به هر ترتیب صعود یا سقوط هر جامعه ای بر 
اســاس فرهنگ،ارزش ها، بایدها و نبایدهای مرسوم  در آن تعبیر و 

معنا می شود.

توســعه علمی و تقویت نهادهای آموزشی و پژوهشی در 
هر جامعه ای می تواند آســان کننده پیشــرفت و توسعه 
در افق های پیش بینی شــده هر جامعه ای باشــد و به 
همان میزان افول نهاد آموزشی دانشگاه به مثابه انحطاط 
آن جامعه قلمــداد خواهد شــد. در تمامی کشــورهای 
توسعه یافته امروز، دانشــگاه نهادی مهم و جایگاه تولید 
نخبگان آن کشــور به شــمار می رود و بحران در دانشگاه 
 ســبب بحران جامعــه و در نتیجــه بحران در توســعه 

خواهد بود.
با پایان یافتن دوران دفاع مقدس و ســال های پس از آن 
نهاد آموزش عالــی در ایران و نهاد هــای ذی نفع و درگیر 
با آن به دنبال مواجهــه با موج جمعیــت متقاضی ورود 
به دانشــگاه با جذب حداکثری داوطلبان، بــر آمار افراد 
دانشگاهی کشور افزودند و کمتر داوطلبی را از کاس های 
دانشگاهی بی نصیب گذاشتند. کاما مشخص است که 
تاش این دســتگاه ها و نهاد ها برای گسترش دانشگاه ها 
 و هدفشــان که همانا پیشــرفت و توسعه کشــور بیان 
شده است امری ســتودنی و در خور قدردانی است اما باید 

دید مسیری که طی شده است لزوما به توسعه می انجامد؟ 
آیا واقعا با افزایش تعداد دانشگاه ها و باال بردن بی حساب 
وکتاب ظرفیت پذیرفته شــدگان در رشــته های مختلف 
ســطح دانش و آگاهی افراد باال خواهد رفــت؟ آیا مصالح 

کشور با این حجم از فارغ التحصیان تامین خواهد شد؟
در ســال هــای اخیر انتقــادات گســترده ای بــه افول 
ســطح کیفی دارندگان مدارک دانشــگاهی شــده است 
و رشــد قارچ گونه دانشــگاه ها را علت اصلی این موضوع 
قلمداد کرده اند.هدف از گســترش مراکــز آموزش عالی 
 توســعه دانش و مهارت اســت و امــروزه بــه دلیل عدم 
سیاســت گذاری های صحیح برای مراکز آموزش عالی با 
انحراف از اهداف واقعی، این مراکز به فروشــگاه مدرک به 

جای دانشگاه تبدیل شده اند.
اگر قرار بود افزایش تعداد دانشــگاه و دانشجو و باال رفتن 
آمــار دانــش آموختگان تحصیــات تکمیلی، ســرآغاز 
تحوالتی مثبت در جامعه شــود بی شــک در وضعیت 
کنونی باید شــاهد تغییرات شــگرفی در سطح جامعه 
باشــیم. در جامعه امروز به دلیل انحرافات در فهم هویت 

دانشــگاه و جایگاه علم ودانش صدها هزار جوان تنها در 
پی اضافه کردن یک برچسب جدید تحت عنوان دانشجو 
به خود هســتند و از مراکز علمی و دانشــگاهی)به ویژه 
دانشگاه های غیر سراســری( چیزی بجز یک ساختمان و 

چند کارمند باقی نمانده است.
امروزه دانشــگاه به جای محلی برای تولیــد علم و دانش 
به مکانــی برای اخذ مدرک تبدیل شــده اســت. با ادامه 
روند کنونی افــرادی بی هدف و بی برنامه پا به دانشــگاه 
می گذارند و  این موضوع به فاصلــه عمیق بین تحصیل 
دانشــگاهی با حوزه کاری افراد منجر می شود مسئله ای 

که این روزها نیز به وضوح با آن مواجهیم.
روند مذکور و پدیده همه گیر شدن اخذ مدرک بی پشتوانه 
علمــی دانشــگاهی صدمه ای بــزرگ بر نظــام آموزش 
عالــی ایران وارد آورده اســت. رســالت اصلی دانشــگاه، 
آموزش،پژوهش و تربیت نیروی متخصص و فرهنگ سازی 
است و خروجی دانشگاه باید شامل افراد متخصص، عالم و 
آگاه باشد اما آنچه شاهد آن هستیم فدا کردن کیفیت در 

مقابل کمیت است.
نگاهــی بــه رتبــه بندی 
ســال 2015 دانشگاه های 
آُســیایی در پایگاه تایمز 
جالــب توجه اســت؛ در 
رأس برترین دانشگاه های 
آســیایی دانشــگاه هایی 
از ســنگاپور، هنگ کنگ، 
ژاپن، کــره جنوبی و چین 
قرار دارنــد و در خاورمیانه 
نیز ایران با ســه دانشگاه 
صنعتی، عربســتان با دو 
دانشــگاه، رژیم اشــغالگر 
قدس بــا چهار دانشــگاه، 
ترکیه با شــش دانشگاه و 
لبنان با یک دانشــگاه قرار 

دارند.
گسترش تعداد دانشگاه ها 
و افزایش دانشــجویان به 
ویــژه در یک دهــه اخیر 
نظام آموزش عالی ایران را 
با مشــکات زیادی مواجه 
کرده است. ادامه این  روند 

بدون توجه به ظرفیت های موجود و توان بافت اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه کاهش کیفیــت نظام 
آموزش عالی را به دنبال خواهد داشت، در واقع نمی توان 
گسترش کمی و ازدیاد دانشــجویان و دانش آموختگان را 
دلیلی بر وجــود کیفیت مطلوب دانســت این چالش ها 
لزوم مسئولیت پذیری و پاســخ گویی را در نظام آموزش 
عالی ایران مشــخص کرده و نظام دانشــگاهی را وادار به 

بازاندیشی در ساختار، رسالت و اهداف کرده است.

نگاهی انتقادی به تراکم دانشگاه ها در ایران؛

فارغ التحصیلی فله ای!

اخبار 

روانشناسی

با مسئوالن

اخبار کوتاه

ثبت نام کنکور دکترای ۹۶ آغاز شد کاهش سن اعتیاد دختران
 نگران کننده است

حذف دفترچه بیمه  
در مراکز درمانی تا پایان امسال

پیشنهاد  سردبیر:
در کوچه پس کوچه های شبکه های اجتماعی چه می گذرد؟

 مدیــر کل امــور فنــی مســتمری هــای ســازمان 
تامین اجتماعــی در واکنش به برخی اظهــارات درباره 
 امتناع ایــن ســازمان از پرداخــت مســتمری مادران 
متوفی به فرزندان آنان گفت: مســتمری این مادران که 
تحت پوشش  سازمان هســتند به فرزندان آنان تعلق می 

گیرد.
ســیدمحمدعلی جنانی افــزود: تا قبل از دی ماه ســال 
1386 زمانی کــه مادری فــوت می کــرد صرف نظر از 
اینکــه فرزندش تحــت کفالت باشــد یا نه، مســتمری 
به فرزنــدان آنهــا داده نمی شــد اما اکنون هــر مادری 
به هر دلیلی فــوت کند و تحت پوشــش این ســازمان 
 باشــد، مســتمری این مادر فوت شــده بــه فرزندانش 

داده می شود. 
همچنین چندی است ابهاماتی درباره مستمری مادرانی 
که شــاغل و دارای بیمه تامین اجتماعی هستند،  پیش 
آمده که در این زمینه برخی می گویند پس از مراجعه به 
شعب تامین اجتماعی از دادن مستمری مادران متوفی به 
فرزندان آنان امتناع می شود اما سازمان تامین اجتماعی 
اعام کرد که این مستمری چه پدرشــان در قید حیات 

باشــد و چه نباشــد چون مادر آنان حق بیمــه پرداخت 
کرده، به این افراد پرداخت می شود. 

جنانی همچنین درباره تعلق گرفتن مســتمری شــوهر 
به همسرش در ســازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد 
و افزود: در مســتمری بازماندگان برای بانــوان، افرادی 
 که شوهرشــان فوت کند مســتمری برای آنهــا برقرار 

می شود. 
وی ادامه داد: همچنین چنانچه مســتمری برای بانویی 
که شــوهرش فوت شــده، برقرار شــود و آن زن مجددا 
 ازدواج کند، مســتمری همچنان برقرار اســت و آن زن 
می تواند از مســتمری همســر اولش که فوت شــده نیز 

استفاده کند.
به گفته وی، اکنــون بیش از 13 هزار بیمه شــده اصلی 
از خدمات ســازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند و 
همچنین دو میلیون و 900 هزار نفر به عنوان مســتمری 
بگیر شــامل از کارافتادگان، بازنشستگان و بازماندگان از 

این سازمان مستمری دریافت می کنند. 
سازمان تامین اجتماعی اکنون با حدود نیمی از جمعیت 

کشور، 42 میلیون نفر افراد تحت پوشش دارد.

رییس پلیس فتا گفت: وزارت ارشــاد باید کانال هایی را 
که بیش از 5 هزار عضو دارد  ســاماندهی کند و شاید در 
10 روز آینده ســایتی که وزارت ارشــاد برای ساماندهی 

تاسیس کرده فعال شود.
سردار هادیان فر، در حاشیه نشســت »پی جویی موثر و 
کارآمد جرایم سایبری« درباره مصوبه جدید دولت برای 
کانال های بیش از 5 هزار نفر گفت: این دومین نشســت 
تخصصی معاونان دادســتان ها و بازرســان پلیس فتای 
کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و 

امیدواریم این جلسات  به نتایج  بهتری منتج شود.
وی گفت: دریافت مجوز کانال هــای بیش از 5 هزار عضو 

مصوبه دولت نیست.
 در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند 

که احصای هویت شود.
کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیان فر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست 
و با همکاری که با تلگرام و ســرورهای آن داریم فعالیت 

کانال های مجرم فیلتر می شود.
پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از 152پیام رســان دردنیا 52پیام رسان 
در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه 
مصادیــق مجرمانه باید 30مــورد از این پیام رســان ها 
مسدود شــوند. امروز در شــبکه های اجتماعی فعال در 
موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگــرام اتفاق می افتد، 
20 درصد هم در اینســتاگرام و در واتس آپ کمتر از دو 

درصد جرایم داریم.
۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شد

هادیان فر گفت: یک باند قماربــازی آن الین هم منهدم 
شــد که 23 میلیارد تومــان کاهبــرداری و قماربازی 
داشــت و تاکنون 3هزار و 323 کانال در حوزه قماربازی 

شناسایی شده اند. 
در داخل و خارج 248 پرونده قضایی تشکیل شده و 184 

نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است. 
وی تاکید کرد: رسانه ها باید با پلیس فتا بیشتر همکاری 
کنند و نیز باید بررسی شــود که بانک ها چرا به قماربازها 

درگاه می دهند.
 از این رو برای روشــن شدن این مســئله نامه زده ایم تا  

درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

 مشــاور عالی ســازمان ســنجش گفت: ثبت نــام در آزمــون ورودی دوره دکترای
 نیمه  متمرکز )Ph.D( سال 1396 برای پذیرش در همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه 
آزاد اسامی از دیروز آغاز شد.  دکتر حســین توکلی افزود: ثبت نام در آزمون دکترای 

سال 1396 تا 22 آذرماه 95 ادامه دارد.
وی افزود: آزمــون ورودی دوره دکترای نیمه  متمرکز )Ph.D( ســال 1396 در روز 

جمعه 6 اسفند 95 در ۷ گروه آموزشی و 242 کدرشته امتحانی برگزار می شود. 
توکلی خاطرنشان کرد: دفترچه شرایط و ضوابط ثبت نام آزمون ورودی دوره دکترای 
نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1396 امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
قرار می گیرد. وی یادآور شــد: ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه 

اطاع رسانی این سازمان به نشانی:  www.sanjesh.org  انجام خواهد پذیرفت.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور افزود: هر داوطلب  براساس  عاقه  فقط 
 می تواند در یک کدرشــته  امتحانی )بر اســاس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای

 ثبت نام و شــرکت در آزمــون( ، ثبت نام  و در آزمــون مربوط شــرکت  کند. توکلی 
خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی انجام می گیرد.

داوطلبان الزم اســت به وســیله کارت های بانکی عضو شبکه شــتاب که پرداخت 
الکترونیکی آنها فعال اســت، با مراجعه به پایگاه اطاع رســانی ســازمان سنجش 
 مبلغ 550 هزار ریال )55 هزار تومان( را به عنوان وجــه ثبت نام پرداخت کنند.  وی 
تاکید کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز 
)Ph.D( سال 1396 در روز جمعه 6 اسفند ماه 95 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم 
است از روز سه شنبه 3 اسفند تا پنجشنبه 5 اسفند 95 با مراجعه به پایگاه اطاع رسانی 

این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. 

معاون رییس جمهــور در امور زنان 
و خانواده، پایین آمدن ســن اعتیاد 
در بیــن دختــران و تغییــر الگوی 
مصرف و اســتفاده از مــواد مخدر 
صنعتی در بین دختران را از مسائل 

نگران کننده کشور برشمرد.
شــهیدخت مــاوردی در جریان 
سفر به آذربایجان غربی گفت: یکی 

از آســیب های اجتماعی امروز کشــور در حوزه زنان افزایش و پایین آمدن سن 
اعتیاد در بین دختران اســت. در حال حاضر 9 درصد از معتادان کشــور را زنان 
تشکیل می دهند. وی افزود: یکی از مسائل نگران کننده نیز اعتیاد مردان است که 
می تواند زنان و کودکان را در معرض آســیب قرار دهد. برای این منظور در بودجه 
سال 96 به بحث آســیب های اجتماعی بانوان توجه ویژه ای شده است. موالوردی 
ادامه داد: در بودجه 96 اعتبارات پیش بینی شــده در حــوزه زنان به لحاظ کمی 
تفاوت چندانی با بودجه 95 ندارد ولی به لحاظ اولویت گذاری توجه به آسیب های 

اجتماعی زنان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اعتیــاد زنان، طاق و زنانه شــدن برخی بیماری ها از جمله ایدز ســه 
اولویت اصلی در بحث مقابله با آســیب های اجتماعی در بودجه سال 96 است که 

با همراهی شورای اجتماعی کشور جزو اولویت های سال آینده قرار گرفته است.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: تاپایان امســال دفترچه های بیمه در 
مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی حذف و کارت های هوشمند درمان جایگزین  
آنها می شــود. ســید تقی نوربخش، درباره آخرین جزئیات حــذف دفترچه های 
درمانی و جایگزینی کارت هوشمند درمان اظهار داشــت: تاکنون در 4 درمانگاه 
استان تهران طرح پایلوت حذف  این دفترچه ها و جایگزین شدن کارت هوشمند 
درمان، اجرایی شده است. وی ادامه داد: تا پایان امســال دفترچه های درمانی از 
تمامی مراکز ملکی تامین اجتماعی حذف می شود و خدمات از طریق کارت های 
هوشمند درمان ارائه خواهد شد. نوربخش یادآور شد: پس از نصب سیستم HIS و 
ایجاد زیرساخت های الزم، موضوع کارت هوشمند و یا سیم  کارت در قالب حذف 

دفترچه های درمانی مطرح شد.
وی افــزود: در حــذف دفترچه هــای درمانــی کارت هوشــمند درمان، ســیم 
کارت و نســخه الکترونیک وجود دارد و هدف ما از حذف دفترچه  ها این اســت 
که اطاعات بیمار و بیمه شــده که قبا بر روی نســخ بود از طریق سیستم های 
مکانیزه قابل رویت برای پزشکان باشد، از این رو می توان خدمات درمانی بهتری 
به بیمه شدگان ارائه داد و خطاهای پزشــکی نیز کاهش می یابد. نوربخش درباره 
جایگزین  شــدن ســیم  کارت به جای دفترچه های درمانی گفت: در حال حاضر 
سیستم ســیم کارت ها در کشور پیشــرفته شده اســت و با توجه به ارتقای سیم  
کارت ها به NFC ، بیمه شــدگان می توانند از ســیم کارت نیز به عنوان دفترچه 

درمانی استفاده کنند.

مدیرکل امور مستمری های تامین اجتماعی:

مستمری مادران متوفی به فرزندان آنان تعلق می گیرد
رییس پلیس فتا:

شناسایی بیش از ۳۳00 کانال قماربازی

خبر

 مدیــر کل حرفــه آمــوزی و کاریابی کمیتــه امداد
 امام خمینی)ره( گفت: با استفاده از بسته های تشویقی 
برای کارفرمایان، موفق به ایجاد اشتغال برای مدد جویان 

شده ایم.
علیرضــا رمضانی مدیــر کل طرح هــای خودکفایی و 
اقتصادی کمیته امداد امام خمینــی )ره (با بیان اینکه 
یک میلیون و 300 هزار بازدید از طرح های اشتغال زایی 
در سال گذشــته انجام شــده و صد هزار نفر مددجو به 
صورت خودکفا معرفی شده اند، گفت: حمایت و نظارت 
بر طرح های خوداشتغالی تا 5 ســال ادامه دارد و پس از 
اطمینان از رونق کســب و کار، افراد از چرخه حمایتی 

امداد خارج می شوند.
وی از انعقــاد تفاهم نامه با دســتگاه های مســئول در 
حوزه های مختلف خبر داد و افزود: مقرر شــده اســت 
دستگاه ها، خدمات مورد نیاز به طرح های خوداشتغالی 

را به مددجویان ارائه دهند.
 مدیــرکل طرح هــای کوچــک اقتصــادی امــداد 
خاطرنشــان کرد: در جهت حمایت از اشــتغال پایدار 
مددجویان، 1۷0 دستگاه تراکتور با تخفیف 10 درصدی 
به مددجویان کمیتــه امداد واگذار شــده و همچنین 
خودروهای حمل بار به تعداد 2 هزار دستگاه در اختیار 

این افراد قرار گرفته است.
رمضانی تاکید کرد: تامین منابع مالی برای این طرح ها 
از چالش های جدی است و نیاز به همکاری بیشتر دولت 
و مجلس وجــود دارد. وی افزود: بــرای حمایت مالی از 
طرح های اشــتغال کوچک، صندوق قرض الحســنه 
والیت امداد راه اندازی شــده و از طریق سپرده گذاری 
مردمی منابع خوبی را به صورت قرض الحســنه با سود 
 4 درصد در اختیــار کارآفرینی مددجویان کمیته امداد

 قرار می دهد.
مدیرکل طرح های خودکفایی و اقتصادی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: با برخــی از وزارتخانه ها مانند 
جهاد کشاورزی تفاهم نامه امضا کردیم تا در زمینه تامین 
زمین مراتع یا جنگل ها در بحث اشــتغال کشاورزی و 
دامپروری بسترهای الزم را برای اجرای طرح های پایدار 

فراهم کنیم.
وی گفت: 4 درصد از طرح های خوداشتغالی مددجویان 
در حوزه کشــاورزی و باغداری، 10 درصــد در زمینه 
صنعتی و صنفــی، 31 درصــد در حــوزه دامپروری، 
 3۷ درصد در حــوزه خدمــات، 16 درصــد در زمینه 

صنایع دستی و 2 درصد در دیگر حوزه ها انجام می شود.

مدیر کل حرفه آموزی کمیته امداد امام خمینی)ره( :

آموزش ۸۵ هزار مدد جو 
در زمینه مهارت آموزی 

رسالت اصلی 
دانشگاه، 

آموزش،پژوهش 
و تربیت نیروی 

متخصص و 
فرهنگ سازی 

است و خروجی 
دانشگاه باید شامل 

افراد متخصص، 
عالم و آگاه باشد 

اما آنچه شاهد آن 
هستیم فدا کردن 
کیفیت در مقابل 

کمیت است

هدف از تاسیس و توسعه نهادهای آموزشــی به ویژه آموزش عالی در هر کشوری ارتقای  ستاره کهتری
فرهنگ عمومی و تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور پیشرفت همه جانبه است. 
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
این عشق الهی است

نوجوانی که محاسبه نفس می کرد؛

مثل مهران...
کتاب را که ورق می زدم، با خود می اندیشــیدم  منیره آرام پور
مگر جبهه  چه داشــت و با رزمنده ها چه می کرد 
که گاهی بزرگان هم در مقابل این بچه ها کم می آوردند؟ راست است که 
جبهه خودش برای جوانان آن دوران یک دانشگاه بزرگ بود. دانشگاهی 
که فارغ التحصیالنش شهدا و جانبازان و اسرایی بودند که بودن امروزمان 
را مدیون فداکاری و ایثار آنها هســتیم.  تصمیم داریم از این پس در این 
صفحه به مرور خاطرات بپردازیم و کمی در هوای آن روزها نفس بکشیم 
و دوباره جان بگیریم در این هوای دم گرفته بی پرنده که فرصت پرواز را 

انگار گم کرده ایم... 
در این شــماره با »مهران بلورچی« همراه می شویم. شهید 18 ساله ای 
که زیر رگبــار توپ و تانــک و ترکش دشــمن با خود محاســبه نفس 
می کرده و تقریبا 110 محاسبه نفس این شهید مکتوب شده است. این 
نوجوان در این محاسبه گناهانش را می نوشــته و بعد از آن نتیجه گیری 
می کرده، جالب اســت که گناهان بلورچی در دیدگاه اکثــر ما یا ثواب 
اســت و یا اصال جایگاهی در زندگیمان نــدارد و به آنهــا توجهی نمی 
کنیم.  با خواندن محاسباتش حال آدم عوض می شــود. مهران در سال 
61 زمانی که دانش آموز دوم دبیرســتان بود در سن 16 سالگی به قافله 
بسیجیان خمینی پیوســت. در پاییز 1363 بود که با رتبه پنجم کنکور 
در رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف قبول شد؛ اما با وجود حضور 
مستمرش در جبهه، ناگزیر به استفاده از مرخصی می شد و هرگز فرصت 
 حضور در دانشــگاه را پیدا نکرد. مهران در دانشــگاه جبهه های جنگ، 
روز به روز به مراتب باالیی از تعالی روحی و معنوی دســت پیدا می کرد 
تا جایی که نامش را از مهران به علی تغییر داد و از همه می خواست علی 
 صدایش بزنند بــه گونه ای که در پایان تمــام نامه هایش هم امضا می زد 
» االحقر علی بلورچی«. علی بلورچی از سال 63 با خودش محاسبه نفس 
می کرد . در این شماره محاسبه یک روز علی و نتیجه گیری اش را به قلم 
در می آوریم. مهران بلورچی در تاریخ 12 اســفند ســال 1365 در شهر 
شلمچه در عملیات کربالی 5 به درجه شــهادت نائل شد و در قطعه 29 

بهشت زهرا آرام گرفت.
بسمه تعالی 

یکشنبه 63/9/18
1( بعد از بیدار شدن شکر خدا را نکردم که مرا باز زنده نگه داشت تا بلکه 

توبه کنم. 
2( نفس چیره گشــت و ریا کردم. نمی دانم در قیامت بهره می دهند به 

من یا عذاب.
3( در وظیفه اصلی ام که درس خواندن است کوتاهی کردم.

4( حب دنیا داشتم و اکثرا فکر دنیا مرا به خود مشغول داشته است.
5( خود را گول می زنم به اینکه موالیم به من نزدیک اســت و اینگونه در 

حالت غفلت خود غوطه می خورم.
6( وقت خود را به نحو احســن اســتفاده نکردم و چند ساعتی بیهوده از 

دستم رفت. ویل لنفسی
7( نماز ظهر و عصر را با توجه نخواندم. 

8( غیبت کردم. 
9( خواطر نفسانی زیاد در ذهنم دور می زند فقط خدا باید کمک کند.

 10( از خدا غافل بودم و تقریبا حالت تســلیم در مقابــل نفس گرفته ام
 )از حالت تعادل نباید خارج شد(

11( بعد از نماز مغرب و شام حالت به خصوصی داشتم.
12( حب مقام دارم.

13( عجب و غرور و کبر دارم.
14( شهرت شکم پیدا کرده ام.

15( اخالق حسنه را رعایت نکردم. 
16( مراقبه کم بود.

17( محاسبه بعد از نماز صبح فراموش شد.
نتیجه گیری

نباید نفس را آزاد گذاشت. باید از همین االن جلویش را محکم بگیرم. ما 
نمی گوییم کم بخور یا اصال نخور بلکه بخور؛ اما وابسته به آنچه می خوری 
نباش، یعنی دلت با طعام نباشــد. مواظب زبانت بیشــتر از این باش. در 
عظمت خدا فکر کن تا به ذلیل بودن خودت پی ببری. خدا را همیشه ناظر 
بر اعمال خودت ببین. فقط او را قــادر بدان و در نتیجه یقین حاصل کن، 
تا اخالص داشته باشی. ذکر درونی زیاد بگو تا خواطر، بی اثر شوند. وقتت 
را تلف نکن. زیادبه آخرت فکر کن و بدان که آنچه را از دنیا دوست داری، 
حداکثر تا لب گور با تو می آید و بعــد از آن، تو می مانی و اعمالت، پس به 
آنها دل مبند. به خدا توکل کن. خود را در دامان قدس الهی قرار بده. زیاد 
فکر کن که آنچه انجام می دهی در جهت خواســته نفس اســت یا خیر، 
اگر بود بالفاصله ترک کن، هر چه می خواهد باشــد و مواظب توجیهات 

شیطانی باش، قیافه عبوس خود را بشاش نما.

حدیث عشق

گنجینه

دانشــجوی فقه و حقوق و مداح اهل بیت)ع( اســت. شغل آزاد 
دارد و در زمینه کار فرهنگی فعالیت مــی کند. روی هم رفته، 
یک جوان فعــال و پویا. نــه نظامی بود که مختصــات امنیتی 
مرزها را تخمین بزند و نه ســابقه حضور در جبهه را داشت که 
پای تجربه هایش را وسط بکشــد؛ اما وقتی طبل ناامنی در دنیا 

به صدا درآمد و صدها گروه تروریســتی و صهیونیستی از 
قبیل داعش شــروع بــه تخریب وجهه اســالم، 

ســالخی مردم مظلوم و یورش به کشورهای 
مســلمان کردند، او هم همانند بســیاری از 
جوانان متعهد احســاس تکلیــف کرد تا در 
»خط مقاومت اســالمی« حضور پیدا کند. 
آســان هم نبود. به قول خودش، چهار سال 
به هر دری زد تــا بتواند به عنــوان مدافع 
حرم راهی سوریه شــود. حبیب عبداللهی 
حاال چندماهی هســت که به عنوان جانباز 

مدافع حرم شناخته و معرفی 
می شود. برخی رفقایش را 

در سوریه از دست داده 
است و خودش امروز با 
انبوهی از خاطرات و 

ناگفته هایــی در زمینــه خــط مقاومــت اســالمی و نبــرد 
در ســوریه در میــان اذهان پرسشــگر نســل جــوان حضور 
 دارد.  در ادامــه خالصــه ای از گفــت و گــوی مفصــل

 »زاینده رود« با این جانباز مدافع حرم را می خوانید:
چطور توانســتید خانواده تان را برای رفتن به سوریه 

راضی کنید؟ 
چند ســالی بود پیگیر این قضیــه بودم که در ایــن جبهه قرار 
بگیرم.تقریبا از همان ســال اولی که این درگیری ها در سوریه 
شــروع شــد و بچه ها مخفیانه و مظلومانه می رفتنــد و در این 
جبهه حاضر می شدند و بعضا شهید هم می شدند و مراسمشان 
مظلومانه برگزار می شد. زمانی که بحث عراق پیش آمد به بهانه 
زیارت به عراق می رفتــم و فقط یک زیارت می کــردم و بعد از 
آن به ســمت بغداد- کاظمین- حله- بصره می رفتم و پیگیری 
می کردم چون هر چه از ایــن طرف  جویا می شــدم به نتیجه 
نمی رسیدم. تقریبا سه، چهار ســالی طول کشید؛ تا اینکه ظهر 
28 صفر در هیئت فاطمیه ارشــاد بودم. روضه امام حســن)ع( 
بود و من که در بین ائمه ارادت ویژه ای به امام حســن)ع( دارم 
البه الی خواندنم از ذهنم گذشــت که آقا اگر مرا در این جبهه 
قبول کردی یک نشانی، چیزی به من برسان. بعد از اتمام جلسه 
حالم خیلی خوب نبود به دوســتان گفتم شما بروید من 
خودم می آیم.همین طور که گوشه ای نشسته بودم 
یکی از دوســتانم تماس گرفتنــد و گفتند برای 
دفاع از حرم می آیی؟ بی درنگ گفتم بله و برای 
راضی کردن برادر بزرگم به ایشان گفتم که باید 
به خودم ثابت کنم که کجا می نشینم.پرسیدند 

یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه ببینــم کجا کم می آورم و خالصه 
هر طور بود راضیشان کردم. 

 به جوان هایی که فکر رفتن به سوریه را دارند و تا به حال 
موفق نشده اند چه توصیه ای دارید؟

آمادگی جســمی خود را حفظ کنید. ورزش رزمی و تیراندازی 
یاد بگیریــد. دویدنتــان را تقویت کنید و صبر انقالبی داشــته 
باشید. مثل رزمندگان سابق که شــش ماه در عقبه جبهه صبر 

می کردند برای یک شب عملیاتی صبور باشید.
مدافع حرمــی که متاهل اســت وخانم بــاردارش را 
 می گــذارد و به جنگ می رود، مســئولیت ســنگین
 بی پدر شدن خانواده را چطور برای خود تحلیل می کند؟

چون خــودم مجــردم و تجربه این حــس و این فضــا را ندارم 
نمی توانم تحلیــل کنم؛ اما با افــراد متاهل همنشــین بوده ام 
و می توانم اینگونه تحلیل کنم: کســانی که در این مســیر قرار 
می گیرند باور کنید انسانند، عاطفه دارند، از سنگ نیستند. من 
خودم لحظه های آخر شهدا را دیدم که نگران زن و بچه هایشان 
بودند . مــن تجربه بچه را نــدارم؛ اما خوب می دانــم که آدم از 
هرچه بگذرد از بچه اش نمی تواند بگذرد و کسی که در راه دفاع 
حرم و در راه جهاد می رود همســر و بچه هایــش را در اجر این 
کار و این مجاهدت شریک می کند؛ یعنی نمی گوید من می روم 
برای دفاع؛ می گوید من یک بخشــی از دفــاع و خانواده  ام یک 
بخش دیگری از دفاع هســتند و این فرصتی است که خانواده ها 
باید آن را غنیمت بشــمارند و قدر بدانند. اگر قرار اســت به این 
کار انتقاد شود اول باید به سید الشــهدا)ع( انتقاد شود که چرا 
رباب)س( و اهل حرم را تنها گذاشتند. اینگونه نبود که حضرت 
زینب)س( فقط غصــه بخورند و چیزی نگویند. ایشــان خطبه 
خواندند، حضرت ســکینه)س( خطبه خواند. آنها بساط ظلم را 
در هم ریختند و البته این برای یک زن خیلی ســخت است که 
ستون زندگیش از بین برود ولی باز هم مقاوم باشد و البته ما در 

قبال این خانواده شهدا وظیفه ای داریم و آن هم نوکری است.
روز عملیات چه اتفاقی افتاد؟

شرایط خیلی سخت بود. یک شرایط جنگی به تمام معنا... یک 
لحظه آتش دشــمن قطع نمی شــد. محمد هم به واسطه اینکه 
تیربارچی بود، باید دائما جای خود را عوض می کرد و موضعش 
را تغییر می داد تــا موضعش لو نرود. آتش دهانــه تیربار، محل 
تیربارچی را لــو می دهد. در این جابجایــی، تک تیرانداز محمد 
را زد. هفت یا هشــت متری با هم فاصله داشــتیم. طبق قاعده 
جنگی کسی نباید باالی سر کســی که تیر خورده است، برود. 
مخصوصا در اتفاقی که ایــن روزها در ســوریه رقم می خورد، 
تروریســت ها روشــی دارند که فرد را از کمر به پایین مجروح 
می کنند، بعد او را طعمه قــرار می دهند و افراد دیگری که برای 
کمک به او می آیند را هم مجروح می کنند؛ یعنی ممکن اســت 
گاهی برای یک نفــر، 4 نفر تلفات بدهیم. قاعــده بر این بود که 
کسی نرود، اما من می گفتم: »اگر محمد مجروح شود نمی توانم 
نروم.« یعنی در آموزشــی و قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفتد من 
این را همیشــه می گفتم. در آموزش ها به مــا گفتند که حتی 
اگر برادرت مجروح شــد نباید باالی ســر او بروی. حرفشان که 
تمام شــد من بلند بلند گفتم: »اما اگر محمد مجروح شد، من 

می روم.« وقتی من این حرف را مــی زدم همه می خندیدند؛ اما 
بعدا این اتفاق افتاد.

وقتی محمد مجروح شــد و من دویــدم و باالی ســر او رفتم، 
خیلی ها به من خرده گرفتند و اعتراض کردند و گفتند بنشین 
و نرو. باالی سرش رسیدم جیب خشابش را گرفتم و کشیدمش 
به عقب و کنار تخته ســنگی گذاشــتم.حدود نیم ساعت یا 40 
دقیقه معطل شــدیم تا ماشــین بیاید و بتوانیم به عقب برویم. 
در این مدت هــم تک تیرانداز دقیــق محل مــا را مورد هدف 
قرار می داد و می زد ولی خداروشــکر به ما اصابت نمی کرد. 40 
دقیقه آتش کامل و بدون وقفه داشــتیم. با اینکه دشمن آتش 
می ریخت، دو نفر از دوستان پیش ما آمدند. خود محمد خیلی 
اصرار داشــت که کســی نایســتد و همه برویم. من می گفتم: 
»تو چیزیت نشــده فقط تیر خــوردی، می بریمت.« ماشــین 
نمی  توانســت آنجا بایســتد. چون تک تیرانداز یکی از راننده ها 
را شهید کرد. ماشــین را جابجا کردند و 60 یا 70 متر پایین تر 
بردند. به هر مشقتی بود محمد را سوار برانکارد کردیم. من سر 
برانکارد را گرفتم. تیربار دشــمن تیر می زد و من همین طور که 
می دویدم یک تیر به پای چپم خورد بود؛ اما من متوجه نشــده 
بودم. فقط یک لحظه ســوخت. آن لحظه فکر کردم یک خار به 
پایم فرو رفته است. برانکارد را گذاشتیم عقب تویوتا در قسمت 
بار، وقتی خواســتم سوار ماشین شوم و نشســتم توی ماشین. 
دیدم پای چپم باال نمی آید، وقتی خم شــدم و خواستم ببینم 
پایم چه شده که باال نمی آید، موشــک به ماشین اصابت کرد و 
موجب شهادت بسیاری از بچه ها شد و متاسفانه فقط من بودم 

که از آن جمع زنده ماندم.
 از دیدارتان با حضرت آقاتعریف  کنید

آقا بسیار لطف داشتند و محبت کردند. چهره آقا روز عید بسیار 
بشــاش بود؛ اما زمانی که ســردار جباری، من و امیرحسین را 
معرفی کرد که اینها از جانبازان مدافع حرم هســتند، یک دفعه 
انگار گل از گل آقا شــکفت. با انرژی و محبت و صمیمیت با ما 
برخورد می کردند. خیلی با حوصله بودند. آن روز سه بار ایشان 
را صدا زدم و می گفتم یک چیزی یادم آمــده. هر بار با حوصله 
حرف هایم را می شنیدند .بار آخر من قاب عکسم را دادم خدمت 
حضرت آقــا و گفتم: »آقا یــک چیزی برای ما می نویســید؟« 
گفتند: »حتما چرا ننویســم.« گفتند: »اینجا بنویسم.« گفتم: 
»هر جا که صالح می دانید.« گفتند: »برویم آن طرف بنویسم.« 
من خوشــحال شــدم و گفتم باز هم باآقاییم. یک دفعه نگاهی 
به ویلچر من کردند و گفتند: »البته شــما ســختتان است که 
بیایید. من می نویســم و می دهم برایتان بیاورند.« من آنجا یک 
نکته ای را خدمت ایشــان عرض کردم. بیشتر دلم می خواست 
اسمم در ذهن حضرت آقا بماند. به ایشــان گفتم: »آقا اسم من 
حبیب است اســم رفیقم محمد است اگر خواســتید بنویسید 
یادتان باشــد.« آقا فرمودند: »چشم!« یک قدم که جلوتر رفتند 
من باز گفتم: »آقا یادتان نرود اســم من حبیب اســت و اســم 
رفیقم محمد.« آقا فرمودند: »چشــم!« ایشان رفت جلوی در و 
داشتند بیرون می رفتند که من گفتم:»آقا جان یادتان نرود من 
حبیب ا... هستم و رفیقم محمد اســت.« آقا خنده شان گرفت و 

گفتند:»چشم اجازه هست بروم.« گفتم: »بفرمایید.«

گفت و گو با جانباز مدافع حرم ؛ »حبیب عبداللهی«

این عشق الهی است

نقش اصفهان در هشت سال دفاع مقدس؛ 

معجزه خرازی و یاران

یادی از شهید مدافع حرم؛

»هادی عشق من«

رشادت های مردم اصفهان در هشت سال دفاع مقدس  زاینده رود
تا جایی بود که حضرت امــام)ره( در مورد نقش مردم 
اصفهان در دفاع مقــدس فرمودند: در کجای دنیا می توانید شــهری مثل 

اصفهان پیدا کنید که در یک روز 300 شهید را تشییع کند؟
نقش مهم و اساســی نیروی هوایی و در رأس آن نیروی هوایی اصفهان با 
شهیدانی مانند شهید بابایی و شهید ســتاری در این هشت سال را نباید 
نادیده  گرفت؛ همچنین نقش جهاد سازندگی اصفهان در سال های اولیه 
جنگ غیر قابل انکار است. اگر نقش شــهرهای ایران را در سال های دفاع 
مقدس، با تعداد شــهدای آنها مالک بدانیم، اصفهان با دارا بودن 23 هزار 
شهید از 240 هزار شهید ایران، طی جنگ تحمیلی نقش اساسی در حضور 
دفاع مقدس داشته است که سهم 25 درصدی اصفهان را در مدیریت جنگ 

نشان می دهد.
اصفهان بعد از تهران تنها شهری است که طی سال های دفاع مقدس دارای 
دو لشکر امام حسین)ع( و لشکر نجف اشــرف بود که در همین خصوص 

نقش لشکر امام حسین)ع( در آزادسازی خرمشهر بسیار ارزشمند است.
و اما صنعتگران اصفهانی نیز بیکار ننشستند و جهت طراحی و ساخت 14 
کیلومتر پل شناور در عملیات خیبر وارد شــدند و نقشی غیر قابل انکار در 

موفقیت این عملیات از خود بر جای گذاردند. 
یکی دیگر از نقش های مهــم اصفهانی ها در طول دفــاع مقدس به نقش 
مادران، فرزندان و همسران شهدا مربوط می شود؛ به طوری که مقام معظم 
رهبری در مصاحبه ای در 25 اسفند ســال 1360 که در آن زمان ایشان به 
عنوان رییس جمهور ایفای نقش می کردند فرمودند: من شنیدم در اصفهان 
هفت نفر از بچه های  یک مادر، شهیده شده اند و گریه نمی کند. آیا چه کسی 
توانسته است به او بگوید که تو هفت فرزند و سه دامادت شهید شده اند بعداز 
اینها خانه ات را هم بفروش، برو پشت جبهه ها هم با جانت و هم با پولت کار 
کن، اصال کدام کالم و کدام درسی قادر اســت چنین روحیه ای را در یک 
انســانی ایجاد کند؛ بنابراین اینها کار هیچکس نیست بلکه فضای انقالبی 

است که می تواند چنین معجزه ای داشته باشد. 

عکســی که می بینید، خالقیتی لطیف و دل نواز از هنرمندی 
ناشــناس بوده که تصویری خیالی از »بهشت برین« را مجسم 
کرده است. در این قاب رویایی، شــش نفر از مجاهدان نامدار 
»مقاومت اســالمی لبنان« کنار هم قرار گرفته اند. مردانی که 
نام هایشان بر تارک دفتر زرین »اسالم ناب محمدی)صلوات ا... 

علیه و آله(« می درخشد.
 نفرات حاضر در این طرح، از سمت راست عبارتند از:

- نفر اول: »صــالح الدین محمد غندور« معــروف به »صالح 
غندور« با اســم جهادی »مــالک«. وی به ســال 1968 در 
روســتای »کفر ملکی« در جنوب »لبنان« متولد شــد و در 
ســال 1985 به »مقاومت اســالمی لبنان« پیوست. در اوایل 
دهه90 میالدی، »صالح« یکی از فرماندهان میدانی مقاومت 
در جبهه های جنــوب لبنان بود. او در ســال 1995 عملیات 
استشهادی بزرگی را در منطقه اشغالی »بنت جبیل« طراحی 
نکرد و با اصرار فراوان، شــخصا اجرای آن را هم خود بر عهده 

گرفت. این عملیات تاریخی که به »عملیات مقر 17« شــهرت 
دارد، باعث کشته و مجروح شدن 35 نظامی صهیونیست شد. 

 - نفر دوم: »علی منیف اشــمر« به ســال 1355 شمسی در 
کشــور کویت متولد شــد. »علی اشمر« در نخســتین روز از 
فروردین ماه سال 1375شمســی، در حالی که 30 کیلوگرم 
مواد منفجره را بــا خود حمل می کرد، در مســیر یک کاروان 
نظامی ارتش صهیونیستی، در روســتای زادگاهش، اقدام به 
عملیات شهادت طلبانه نمود و نام خود را در فهرست شهادت 

طلبان حزب ا... لبنان ثبت کرد.
 - نفر سوم: حجه االسالم والمسلمین »سید عباس موسوی«، 
یکی از موسســان »حزب ا... لبنان«. وی بــه تاریخ 4 آبان ماه 
ســال 1331 شمســی، در روســتای »نبی شــیث« واقع در 
منطقه »بقاع« )شــمال لبنان( متولد شــد و در 27 بهمن ماه 
سال 1370 شمسی، به همراه همســرش »ام یاسر« و آخرین 
فرزندش »حســین«، هــدف هلکوپترهای »آپاچــی« رژیم 

صهیونیســتی قرار گرفت و بال در بال مالئک گشــود. »سید 
عباس موسوی« در زمان شــهادت، دومین دبیرکل حزب ا... 
لبنان بود که پس از »شــیخ صبحی طفیلی«، این مسئولیت 

را بر عهده گرفت. 
 - نفر چهــارم: »هیثم صبحی دبوق« به تاریــخ 8 مهر 1347 
شمســی در بندر »صور« )جنــوب لبنان( متولد شــد. وی از 
نخســتین نوجوانانی بود که به جنبش تازه تاســیس »حزب 
ا... لبنان« پیوســت و به جهاد علیه اشــغالگران صهیونیست 

مشغول شد.
 »هیثــم« بــه تاریــخ  28مــرداد 1367 شمســی، در جاده 

 »تــل النحاس-مرجعیــون« اقــدام بــه اجــرای عملیاتی 
شــهادت طلبانه، علیــه کاروان نظامیان صهیونیســت نمود 
و 15 ســرباز اســراییلی را کشــته و زخمی کرد. در کارنامه  
 جهادی »مقاومت اسالمی« این عملیات با نام »والء اهل بیت

)صلوات ا... علیهم(« به ثبت رسیده است.
- نفر پنجــم:  »ســمیر محمد مطــوط« به تاریــخ 13 آذر 
1343 شمســی در منطقــه »بعبــدا« )بیــروت( متولــد 
شــد و از نخســتین جوانانــی بود که بــه صفــوف مقاومت 
اســالمی لبنــان پیوســت. وی در تاریخ 17 بهمــن 1364 
شمســی، طی حملــه به منطقــه  اشــغالی »علــی طاهر« 
بال در بــال مالئک گشــود. »ســمیر« در زمان شــهادتش 
 از اصلی تریــن فرماندهــان عملیاتــی »حــزب ا... لبنــان«

 به شمار می رفت.
 - نفر ششــم: »جهاد عمــاد مغنیه« به تاریخ 2 اردیبهشــت 
 1370 شمســی، در »بیــروت« متولــد شــد. وی فرزنــد 
»عماد مغنیه« فرمانده  افســانه ای »مقاومت اسالمی لبنان« 
)شــاخه نظامی حزب ا...( بود. وی به تاریخ یکشــنبه، 28 دی 
ماه 1393 شمسی، طی حمله  بالگردهای ارتش صهیونیستی، 
به رزمنــد گان »مدافع حــرم بانوی مقاومــت، حضرت زینب 
کبری)ســالم ا... علیها(« در روســتایی  در منطقه »قنیطره« 

واقع در »سوریه«خلعت شهادت پوشید.

اصغر بهمن نیا، مدیر انتشارات نارگل، در مطلبی برای مدافع حرم، 
شهید هادی ذوالفقاری نوشــت: اوایل فروردین 1386 بود و مثال 
به عنوان نیروی داوطلب یا به اصطالح خــادم، در پادگان دوکوهه 
مستقر بودیم. در جمع، شخصی داشتیم به نام م.ع که از نیروهای 
واحد فرهنگی لشــکر 27 محمد رســول ا...)ص( بود و با وجود قد 
و قواره کوتاهی که داشــت، مدام احســاس گرســنگی می کرد و 
سیرمونی نداشت. هادی هم تازه به جمع  اضافه شده بود. یک روز، 
بعد از خوردن ناهار، م.ع شــروع به گالیه کرد کــه »غذا کم بوده و 
من سیر نشــدم و ...« هادی بدون ســر و صدا از اتاق بیرون رفت و 
بعد از چند دقیقه با چند ظرف یکبار مصرف به جمع ما برگشــت 
و ظرف های غذا را گذاشت وســط و گفت: بفرمایید.م.ع همین که 
چشــمش به غذاها افتاد، کنترلش را از دست داد و به سمت غذاها 
حمله کرد و مشغول خوردن شــد. در حالی که با ولع پشت سر هم 
قاشــق غذا را به طرف دهانش می برد، مدام تکرار می کرد: »هادی 
 عشقه منه« از آن روز به بعد، ما هم هادی را »هادی عشق من« صدا 
می زدیم. این عکس را در همان ایام، زمانی که هنوز سلفی مد نشده 
بود، خود هادی با دوربین گوشــی تلفن همراه قراضه من گرفت.

هشت ماه صبر کردم تا این عکس را برای اولین بار در شب سالگرد 
سفرش به ابدیت منتشر کنم؛ انتظار سختی بود.

مقاومت

تروریســت های تکفیــری داعش با  زاینده رود
موشــک، تویوتا را می زنند. یک انفجار 
بزرگ؛ تعداد زیادی شهید پاکستانی، عراقی و ایرانی و یک 
مجروح که تنها بازمانده این انفجار اســت. جانبازی که 
ماه هاســت تقویم خاطراتش روی 21 دی ماه سال 1394 و 
ساعتی به وقت انفجار، تنظیم شده است. ساعتی که او را از 
همرزمان شــهیدش جدا کرد و باعث شــهادت دوست 
صمیمی اش محمد اینانلو شــد. 5 جراحی در حلب و دو 
جراحی در تهران، پیوند عضله و روزها و هفته ها طول کشید 
تا بتواند روی پایش راه برود. چشــم ،پا ، دست ، گوش و...
درگیر مجروحیت شدند و یک دنیا تغییر برایش ماند و حاال 

باید دوره نقاهتی چند ساله را بگذراند.

4. آنچه از حوض باصفای دوکوهه باقی مانده3. نبرد با گل و الی در دوران دفاع مقدس2. مسجد جمکران در آلبوم عکس شهید1.تفحص محل شهادت سردار حسن باقری بعد از 34 سال

اگردر بهشت عکس یادگاری می گرفتند

اسمش جهاد، رسمش جهاد...

قاب  روز  
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پیشنهاد  سردبیر:
آیا زمستان از فصل های ایرانیان حذف می شود؟

توفان های گرد و غبار 
مهم ترین تبعات فرسایش خاک است

كشف و ضبط  8 پرنده وحشي در 
شهرستان برخوار

جمع آوری بیش از 2000 متر 
تور ماهی گیری از سطح زاینده رود

مشکالت زیست محیطی كشور را 
نباید گردن تغییر اقلیم انداخت

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 
 نسبت به روند فرســایش و تخریب خاک در خوزستان هشدار داد 
و گفت: مهم ترین تبعات فرسایش خاک در استان، ایجاد توفان های 

گرد و غبار است.
وی مهم ترین اثر فرسایش و تخریب خاک را در خوزستان به وجود 
آمدن توفان هــای گرد و خاک دانســت و افزود: فرســایش خاک 
 حاصل مدیریت نامناسب منابع آب و بهره وری خاک و تغییر اقلیم 
 و خشکســالی اســت. وی با بیان اینکه در آمریکا برای هر تن خاک 
27 دالر ارزش گذاری شده است، اظهار کرد: بر این اساس فرسایش 

خاک ساالنه 56 میلیارد دالر به کشور خسارت وارد می کند. 
لندی افزود: بر اســاس فرمایش رهبر معظم انقالب شــاید مشکل 
حفاظت از منابع آب و خاک باشد، اما خاک مهم  تر است زیرا به دلیل 
مختلف از جمله وسعت و حجم زیاد نمی توانیم آن را منتقل کنیم. 
 وی اضافه کرد: نرخ فرســایش خاک در خوزســتان چهار تا20 تن 
در هر هکتار گزارش شده که بسته به مناطق مختلف، متفاوت است. 
لندی ادامه داد: ایران جز کشــورهایی اســت که در رده های باالی 

فرسایش خاک در دنیا قرار دارد. 
وی با بیان اینکه بیش از60 درصد توفــان های گرد و غباری که وارد 
خوزستان می شود از عراق و سوریه، عربســتان و اردن است اظهار 
 کرد: بعضی از زمین های خوزستان به دلیل نبود مدیریت منابع آب 
به کانون های داخلی شــکل گیری گرد و غبار تبدیل شده و برخی 
 زمین های کشــاورزی نیز به دلیل کاهش منابع آب رها شــده که 

می تواند بخشی از توفان های گرد و غبار را تولید کند.
 لندی افزود: سدســازی نیز باعث شــده، آب هایی که در گذشــته 
 در دشــت ها و آبخیرها جاری و رطوبت خــاک را تامین می کرد، 
 نداشته باشــیم و خشــکی بیش از اندازه به وجود آید و با وزش باد 

با سرعت کم نیز شاهد گرد و غبار باشیم. 
 وی تاکید کرد: بخشــی از گرد و غبــار نیز به نبــود رطوبت کافی 
 در خاک به دلیل اجرای طرح های انتقال آب میان حوضه ای به وجود 
آمده اســت. عضو گروه خاک شناسی دانشــگاه چمران همچنین 
 گفت: در حوضه های باالدســت، چرای بی رویــه، قطع جنگل ها 
 و نبود حفاظت خاک باعث شده، فرســایش خاک افزایش پیدا کند 

و فرسایش در حوضه های باالدست خوزستان بیشتر است. 
وی در ادامه با اشــاره به راه اندازی موزه خاک در برخی استان های 
کشور، خواستار همکاری مســئوالن برای راه اندازی موزه خاک در 
خوزستان شد.  لندی همچنین خواستار حمایت نمایندگان مجلس 
 شورای اســالمی از الیحه حفاظت از خاک شــد و افزود: این الیحه 
 چند بار درکمیسیون های مختلف مجلس مطرح شده ولی به تصویب 

نرسیده  است.

 هشت پرنده وحشــي در مزرعه اي حوالي شهرستان برخوار کشف 
و ضبط شد.

 به گزارش » پارما «، در پي گــزارش هاي مردمي مبني بر نگهداري 
و خرید و فروش پرندگان وحشي، یگان حفاظت محیط زیست استان 
و ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار با همکاري 
 نیروي انتظامي و دســتور قضایي محل مورد نظــر را که مزرعه اي 

در حوالي این شهرستان بود، شناسایي و بازرسي کردند.
 در بازرســي از این مزرعه تعــداد یك پرنده دلیجــه، دو بلدرچین، 
سه فاخته، الشــه یك اردک سرســبز و یك قطعه چنگر به همراه 
مقداري تور و وسایل شکار پرندگان کشف وضبط شد و به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان انتقال داده شدند.یك متخلف نگهداري 

پرندگان نیز دستگیر وهمراه با پرونده به مراجع قضایي معرفي شد.

رییــس ادراه حفاظت از محیط زیســت چــادگان گفــت: دو هزار متر  
تورماهیگیری دامی از متخلفان صید ماهی از سطح زاینده رود جمع آوری 
شــد. مجتبی حاجتی  اظهار داشت: در گشــت عملیات سطح رودخانه 
زاینده رود و در هوای بارانی و توفانی که از دوشنبه شب تا سه شنبه صبح 
 ادامه داشت، توسط سه محیط بان این اداره از متخلفان صید ماهی بیش 
از دو هزار متر تور ماهیگیری از ســطح رودخانه زاینــده رود در چادگان 
جمع آوری شــد. وی گفت: زیســتگاه ماهی های رودخانه زاینده رود را 
می توان به ماهیان کپــور، قزل آالی رنگین  کمان، آمور و زرده پر اشــاره 
کرد. وی تصریح کرد: در هشــت ماهه ابتدایی امســال بیش از 25 هزار 
متر تور ماهیگیری از ســطح رودخانه زاینده رود جمع آوری و به پاسگاه 

محیط زیست شهرستان چادگان تحویل شده  است.

یك کارشناس اقلیم و آب در این باره که چرا فصل پاییز ماهیت خود 
 را در شهر تهران از دســت داده، بیان کرد: اینکه فصل پاییز ماهیت 
 آب و هوایی خود را از دست داده است و هوای بهاری یا زمستانی دارد 
به تغییر اقلیم مربوط نیست، نباید برای رفع مسئولیت از خود، تغییر 
اقلیم را مقصر بدانیم. مهدی میرزایی، گفــت: تغییر اقلیم تعاریف 
مشخصی دارد و هیچ کدام از این تعریف ها را مشخصا نمی توان گفت 
که برای ایران اتفاق افتاده است. تغییر اقلیم نیازمند آمار باالی200 
سال است درحالی که در کشور ما در خوش بینانه ترین حالت ممکن، 
سازمان هواشناسی حدود50 ســال آمار دارد که با این میزان اندک 

نمی توان در مورد پدیده تغییر اقلیم در کشور اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: گازهای کربنی، فعالیت های بشری، دامداری و فعالیت 
آتشفشان ها و... هر کدام در پدیده تغییر اقلیم سهم خود را دارند ولی 
چیزی که بیشــترین تاثیر را در تغییر اقلیم می گذارد فعالیت های 
بشری است. میرزایی با اشــاره به گازهای گلخانه ای گفت: گازهای 
گلخانه ای نیز در تغییر اقلیم تاثیر مستقیم دارند و الزم است که میزان 

تولید آن در جهان کنترل شود.
به اعتقاد این کارشناس آب و اقلیم، مشکالت زیست محیطی کشور 
مانند خشك شدن دریاچه ارومیه، زاینده رود و ... را نباید گردن تغییر 
 اقلیم انداخت زیرا این کار رفع مسئولیت اســت، بلکه باید به دنبال 
این باشیم که چرا این مشکالت زیست محیطی رخ داده است و سعی 

در اصالح و برطرف کردن مشکالت داشته باشیم.

ویژه

اخبار

با مسئوالن

معاون سازمان محیط زیست با اعالم اینکه اعتبارات این سازمان 
از حدود۱70 میلیارد تومان در سال ۱۳۹2 به650 میلیارد تومان 
در سال ۱۳۹6 رسیده، گفت: این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت 

به محیط زیست است.
محمد مجابی با بیان اینکه طبق آمار و ارقــام موجود، اعتبارات 
کل سازمان حفاظت محیط زیست منهای اعتبارات استان ها، از 
حدود۱70 میلیارد تومان در سال ۱۳۹2 به650 میلیارد تومان 
در سال ۱۳۹6 رسیده است، تاکید کرد: این افزایش اعتبار و رشد 
قابل توجه بیانگر نگاه ویژه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و 

اهمیت این حوزه است.
مجابی افزود: بودجه تقدیمی دولت یازدهم به مجلس شــورای 
 اســالمی مبتنی بــر رویکردهــای درون زایی، بــرون گرایی، 

دانش بنیانی، عدالت محوری و مردمی بودن است.

وی ادامه داد: بنــا بر همیــن رویکردها، دولــت الزاماتی برای 
تدوین بودجــه در نظر گرفت کــه از جمله مهم تریــن آن ها، 
حداکثری بهــره وری و صرفه جویی در هزینــه های عمومی، 
رعایت انضباط مالی و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی 
 با اولویــت های مختلــف در نگاه حاکمیتــی و بخش عمومی

 است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیســت خاطرنشان کرد: نکته 
 حایز اهمیت در بودجــه ۱۳۹6، ضوابط مالی مشــخص ناظر 
بر بودجه در دو بخش بودجه های هزینه ای و بودجه های تملك 

دارایی است.
وی ضمن تاکید بــر این موضوع که مهم تریــن موضوع در این 
بخش، بهره وری است، تصریح کرد: حوزه بهره وری کمك موثری 

برای مباحث مرتبط با محیط زیست است.

محیط زیست، توسعه شــبکه ریلی كشور، آب و 
فاضالب چهار محور اصلی بودجه ۹۶

این مقام مســئول با یادآوری موضوعات مــورد توجه در الیحه 
بودجه ۹6، گفت: تعیین چهار محور اصلی محیط زیست، توسعه 
شبکه ریلی کشــور، آب و فاضالب در بودجه ۹6، کمکی است تا 
طرح تملك دارایی سرمایه ای برای حوزه محیط زیست داشته 

باشیم.
مجابی افزود: با توجه به نگاه ویژه ای که به محیط زیست در این 
حوزه شده اســت، میزان اعتبارات حوزه محیط زیست نیز مورد 
توجهی ویژه قرار گرفت. به گفته معاون سازمان حفاظت محیط 
زیست، بررسی سهم اعتبارت حوزه محیط زیست از سال شروع 
به کار دولت یازدهم تا کنون نشان می دهد، در سال ۱۳۹2 تنها 
۸ صدم درصد از بودجه عمومی کل کشــور به محیط زیســت 
اختصاص داشت در حالیکه این میزان در بودجه سال ۱۳۹6 به 

2۱ صدم درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در صورتی که ســهم اعتبارات اســتانی را هم به 
اعتبارات ملی اضافه کنیم، این میزان از ۱7 صدم درصد در سال 

۱۳۹2 به 2۹ صدم درصد در بودجه ۱۳۹6 افزایش پیدا می کند.
اختصاص ردیف های خاص اعتباری در بودجه ۹۶ 

برای گرد و غبار، تغییر اقلیم و كاهش آلودگی هوا
معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: بر اساس آنچه به صورت 
ویژه در الیحه بودجه ای دولت برای محیط زیســت آمده، برای 
موضوعات گرد و غبار و تغییر اقلیم، همچنین کاهش آلودگی هوا 
ردیف های مشخص و اختصاصی برای سازمان حفاظت محیط 

زیست در نظر گرفته شده است.
مجابی با بیان اینکه بر طبق آمار و ارقــام موجود، اعتبارات کل 
سازمان حفاظت محیط زیســت منهای اعتبارات استان ها، از 
حدود ۱70 میلیارد تومان در سال ۱۳۹2 به 650 میلیارد تومان 
در سال ۱۳۹6 رسیده است، تاکید کرد: این افزایش اعتبار و رشد 
قابل توجه بیانگر نگاه ویژه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست 
و اهمیت این حوزه است. به گفته معاون سازمان حفاظت محیط 
زیست، با توجه به اینکه رشد بودجه عمومی دولت نسبت به سال 
۹5 کمتر از ده درصد بوده، رشد مجموع اعتبارات ملی و استانی 

سازمان در الیحه بالغ بر ۱۳۳ درصد است.

معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

رشد ۱۳۳ درصدی اعتبارات سازمان محیط زیست در بودجه ۹۶

دانستنی ها

خوکچه هنــدی جانوری اســت کــه انگلیســی ها آن را 
 خوک گینــه ) Guinea pig ( می نامند. امــا این حیوان 
نه به خوک ها ربطی دارد نه به هندوستان نه حتی به گینه؛ 
بلکه این حیوان جونده ای خون گرم است که از خویشاوندان 

خرگوش به شمار می آید.

خوکچه هندی بومــی آمریکای جنوبی اســت و بســیار 
پیش تر از آنکه اســپانیایی ها به آمریکا قدم بگذارند اینکاها 
این حیوان را دســت آموز کرده بودند و حتی از گوشت آن 
خوراکی تهیه می کردند و در مراســم مذهبی و طب سنتی 
از آن استفاده می کردند. پس از کشف قاره آمریکا این جانور 
در قرن ۱6 به اروپا نیز راه پیدا کرد و حتــی در اروپا نیز آن 
 را می خوردند. در حال حاضراهالی کشــور پــرو و اکوادور

از آن تغذیه می کنند. خوکچه هندی جونده بزرگی اســت. 
وزنش بین700 گرم تا۱/200 گرم متغیر اســت و20 تا 25 
 ســانتیمتر درازا دارد. دم ندارد و گوش هــای برهنه و گرد 
و کوچکی دارد. حیوان ماده در طول ســال می تواند باردار 
شــود، اما معموال در فصــل بهار زایمــان می کند. خوکچه 
 دندانهای آســیاب مخصوصی برای خوردن گیاهان دارد که 
در طول عمرش دایما رشــد می کننــد. در طبیعت دیگر این 
حیوان وجود ندارد و فقط چند نوع دیگر آن هنوز وجود دارد. 

در اسارت، حیوانی آرام است.

اسب ترکمن گونه ای از اسب با نژاد ترکمن خالص است که در منطقه ترکمن صحرا 
زیست کرده و پرورش پیدا می کند. اسب ترکمن اسبی اســت دارای ویژگی های 
 منحصر به فرد، از جمله: قد ۱۴۸ تا ۱55 ســانتیمتر، گــوش های بلند و متحرک، 

 سینه فراخ و متناسب، کپل کم شیب با عرض خوب، مفاصل قوی، سم های محکم 
بــا زاویه مناســب، تحمــل حــرکات ســنگین ورزشــی.  نژادهای شــناخته 
 شــده اســب ترکمــن در ســه گــروه: یمــوت، اســب آخــال تکه، چنــاران 

) مخلوط از تالقی اسب ترکمن و اسب عرب ( دسته بندی شده اند.  
 شــکم آنها بــر خــالف بســیاری از نژادهــای دیگر اســب هــا، تخــت بوده، 
به عبارت دیگر شکم آنها الغر است. صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع است.

 همســتر طالیی یا ســوری متداول ترین نوعی اســت که 
به عنوان حیوان خانگــی نگهداری می شــود. در طبیعت 
 همســتر طالیــی در مناطــق خشــك یا نیمه خشــك 
در خاورمیانه و اروپای شرقی زندگی می کند. به منظور فرار 
 از گرما و شــکارچیان در داخل زمین حفره کنده و مخفی 

می شوند. 
 همســترها ماننــد ســایر جونــدگان شــب زی بــوده 

و در طول روز می خوابند.
 بخش عمــده غذای آنهــا  گیاه اســت. همســترها دارای

 cheek pouch بــزرگ در دو طرف صورت هســتند که 
 به آنهــا این امــکان را می دهد کــه مقادیر زیــادی غذا را 
جا به جا کنند چراکه در مناطقی زندگی می کنندکه همواره 
غذای کافی در تمام فصول در دسترس نیست. همچنین در 
صورت احساس خطر، نوزادان خود را در آن مخفی می کند. 
خلق و خو: همسترها به خصوص برای بچه ها حیوانات 
 خانگی مناسبی هســتند، اما به ســرعت تحت استرس قرار 
می گیرند بنابراین باید به آرامی به آنها دست زد و جا به جا کرد. 

معموال زمانی که دچار ترس می شوند، گاز می گیرند. 
شرایط نگهداری:همسترهای سوری از تماس با شما 
 لذت می برنــد، اما تحمل یکدیگــر را ندارنــد. بنابراین باید 

به تنهایی نگهداری شوند نه به صورت جفت یا گروهی.

خوكچه هندیهمستر طالیی

 حســن اصیلیــان معــاون پیشــین ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت؛ درباره تغییر اقلیم و آثار آن بر کشــور اظهار 
داشــت: گرمایش زمین موضوعی عمومی و کلی اســت که 
دالیل مختلفــی دارد، بعضی هــا معتقدند تولیــد گازهای 
گلخانه ای از جملــه دی اکســیدکربن، متــان و فریون ها 

مهم ترین عوامل افزایش دمای کره زمین هستند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دالیل گرمایش زمین، جا به جایی 
چند درجه ای نصف النهارهای زمین است که منجر به تغییر 
در فصول سال شده و تا حدودی هم در کشور محسوس است. 
کارشناس محیط زیســت با بیان اینکه برای هر فصل اصولی 
تعریف شــده و همه پاییز را با سرما و برگ ریزان می شناسند، 
 افزود: با اینکــه دو ماه از پاییز گذشــته و وارد مــاه آخر آن

 شده ایم، اما همچنان اکثر درختان سبز هستند.
اصیلیان تاکید کرد: دو ماه از فصل پاییز گذشــته و درختان 
 اکنون در حال برگ ریزان هســتند، با این روال، زمســتانی 

در کار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه جا به جایی و حذف برخی فصل ها اثر تغییر 
 اقلیم اســت، افزود: در حال حاضر در مناطق اســتوایی تنها 
دو فصل وجود دارد، بیشتر نقاط جهان به سمت داشتن تنها 
 دو فصل گرم و معتدل می رونــد، باران در این فصل ها باریده 
و زمســتانی در کار نخواهد بود. این اســتاد دانشگاه تصریح 
کرد: ما در آینده بــه احتمال زیاد با حذف فصــل ها به ویژه 
فصل زمســتان مواجه خواهیم شــد، چرا که اکنون دیگر با 
زمســتانی به معنای واقعی که یخبنــدان، دمای چند درجه 

 زیر صفر و بارش بــرف چند متری از عالیــم آن بودند، دیگر 
رو به رو نیســتیم. اصیلیــان با اشــاره به منفی بــودن آثار 
 تغییر اقلیم بیشــتر، گفت: بــرف و یخبنــدان حاصل از آن 
در از بین بردن آفات کشــاورزی بســیار مهــم و تاثیرگذار 
هســتند، عالوه بر این برف در ارتفاعات به شکل بهمن جمع 
شده و منابع زیرزمینی از آن تغذیه می کنند، همچنین روان 

آب های سطحی نیز از برف بهره می برند.
وی ادامه داد: بارش باران های سیل آســا از آثار تغییر اقلیم 
 اســت که نه تنها منفعتی ندارد بلکــه حاصلخیزی خاک را 

از بین برده و منجر به فرسایش آن می شود.
 معاون اسبق ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: 
کشــور در آینده با بی آبــی مفرطی رو به رو خواهد شــد که 

مهاجرت و نابودی کشاورزی از مهم ترین آثار آن است.  
 این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: گرمایش زمین در کشور 

نیمه خشك ما کامال محسوس است. 
وی بیان داشــت: بعضی نقل قول ها نیز پدیده » هارف « را 
 دلیل عمده گرمایش زمین می دانند که به مســئله فرار ابرها 

به خاطر امواج مایکروویو و وسایل ماهواره ای می پردازند.
 معاون اســبق محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: پدیــده تغییر اقلیم و گرم شــدن کره 
زمین ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، به طوری که با گرم شدن 
زمین، تغییر اقلیم صورت گرفته و فصل ها جا به جا می شوند. 
اصیلیان ادامه داد: کاهش بارندگی، وقوع توفان های شــدید 
و ســونامی در نقاط مختلف کــره زمین از جملــه تغییرات 

محســوس گرمایش زمین و به دنبال آن تغییر اقلیم اســت.
 وی با اشــاره بــه قرارگیری کشــورمان در منطقه خشــك 
 و نیمه خشــك ) گرم ( ادامــه داد: تغییر اقلیمــی که در اثر 
گرم شــدن آب و هــوای کشــور رخ داده منجر بــه کاهش 
نزوالت جوی آسمانی شده اســت. کارشناس محیط زیست 
 افزود: با اینکه سال گذشته به واسطه پدیده ال نینو مناطقی 
از غــرب و جنوب غــرب کشــورمان شــاهد بارندگی هایی 
بودند، اما نقاط مرکزی همانند اصفهــان و یزد بهره کمتری 
 از این پدیده بردند. اصیلیان با بیان اینکه امســال نیز تاکنون 
به واســطه تغییر اقلیم بارندگی نداشــته ایــم، تصریح کرد: 
طبق گزارش های اعالم شده نسبت به سال گذشته با کاهش 
 ۹۹ درصدی بارندگی ها مواجه بــوده و وارد مرحله جدیدی 

از خشکسالی ها شده ایم.
وی یادآور شد: براساس آمارهای منتشر شده در سال 20۱5 
) ۱۳۹۴ ( نسبت به ســال های گذشــته با تولید بیش از۱0 

درصدی گازهای گلخانه ای مواجه بوده ایم.
این استاد دانشگاه درباره راهکارهای مقابله با گرمایش زمین 
و تغییر اقلیم بیان داشــت: بهترین راهکار مدیریت آب باقی 
مانده کشــورمان اســت. اصیلیان با بیان اینکــه بیش از ۸5 
درصد آب شیرین کشــور در کشاورزی اســتفاده می شود، 
افزود: اگر روش کشاورزی را از سنتی به مکانیزه تغییر دهیم 
 و تحقق دادن به این موضوع را در حد یك شــعار ندانســته 

و وجهه قانونی به آن بپوشانیم، موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد: بــا اینکه دولت اعالم کــرده بیش از۸0 درصد 
بودجه مکانیزه شدن کشــاورزی را متقبل می شود، اما هنوز 
کشــاورزان به این باور نرســیده اند. معاون اســبق سازمان 
 حفاظــت محیط زیســت با اشــاره بــه اینکه خشکســالی 
و وضعیت اقلیمی زمین تغییر پیدا می کند، گفت: از آن جایی 
که خشکسالی دوره ای است و روزی تمام می شود، بنابراین 
می توان با مدیریت منابع این بحران را پشــت ســر گذاشت. 
 اصیلیان بیان داشــت: افزایش جمعیت و توسعه بدون توجه 
و مدیریــت منابــع از جملــه عوامل محســوس تــر کردن 
 خشکسالی در کشــور هســتند. وی تصریح کرد: کشورهای 
در حال توســعه ای چــون چین و هنــد درصــد باالیی از 
گازهای گلخانه ای را تولید می کنند و کشــورهای توســعه 
 پیدا کرده نیز صدمه خود را در این باره بر محیط زیســت که 
مســئله ای جهانــی اســت، وارد کرده انــد، امــا در حال 
 حاضر تمامی کشــورهای جهان بر اســاس توافــق پاریس 

و کنوانسیون ها متعهد به کاهش انتشار شده اند.
  این اســتاد دانشــگاه در پایــان گفــت: بنابراین بــا توجه 
به چرخش نصف النهار، توافق کشورها برای کاهش گازهای 
 گلخانه ای و دوره ای بودن خشکسالی، تنها با مدیریت منابع 

باقی مانده از این چالش می توان جان سالم به در برد.

معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه دو ماه از فصل پاییز گذشته و درختان هنوز سبز 
هستند، گفت: درختان آرام در حال برگ ریزانند، با این روال زمستانی در كار نخواهد بود .

معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست؛

آیازمستانازفصلهایایرانیانحذفمیشود؟

خبر

به دنبال شــیوع آنفلوآنزای مرغی یا فوق حاد پرندگان 
در ایران از ابتــدای آذرماه، اقدامات ضروری ســازمان 
حفاظت محیط زیســت به منظور مقابله با این بیماری 

آغاز شد. 
 در حقیقت از آنجا که تنهــا متهمان انتقال این بیماری 
 از منطقــه ای به منطقه  دیگر پرندگان مهاجر هســتند 
 و این بیماری به عنوان بیماری مشــترک میان انسان 
و حیوان شناخته می شود، این سازمان به عنوان متولی 
 پرنــدگان مهاجر اقدامــات الزم برای مقابله با شــیوع 

این بیماری را در کشور انجام داد.
 علــی تیمــوری مدیــرکل حفاظــت و مدیریت صید 
و شکار ســازمان حفاظت محیط زیســت، ضمن اشاره 
به تمهیدات ســازمان حفاظت محیط زیست به منظور 
جلوگیری از شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزای فوق حاد 
در کشــور، از ممنوعیت صــدور پروانه شــکار در همه 
اســتان های کشــورخبر داد و تاکید کرد: در شــرایط 
کنونی شــکار پرندگان حتی با داشــتن مجوز تخلف 

محسوب می شود.
وی در این باره تصریح کرد: اخیرا ســازمان دامپزشکی 
کشور با توجه به مشــاهده برخی موارد، به ما اعالم کرد 
که ویروس آنفلوآنزای فوق حاد، از کشــورهای روسیه 
و هند وارد ایران شــده اســت و پرندگان مهاجر حامل 

ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد هستند.
این مقام مســئول در ســازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکــه طبیعتا در چنین شــرایطی حفظ جان 
شــهروندان در اولویت ما قرار دارد، گفــت: به منظور 
 جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن جان شــکارچیان 
و خانواده هــای آنها و حتی دیگر افراد جامعه، دســتور 
 توقــف و ممنوعیت شــکار پرندگان مهاجر داده شــد 
تا از گسترش ویروس جلوگیری شود و تبعات بهداشتی 

و سالمتی در پی نداشته باشد.
شکار پرندگان حتی با داشتن پروانه شکار 

تخلف محسوب می شود
مدیــرکل حفاظت و مدیریت صید و شــکار ســازمان 
حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: شــکارچیانی که 
پروانه شکار  گرفته اند تا زمانی که مشکل به طور کامل 
رفع نشــده حق شکار ندارند و چون ســازمان حفاظت 
محیط زیســت شــکار پرندگان را ممنوع اعالم کرده 
 شــکارچیانی که حتی با داشــتن پروانه شــکار اقدام 
به شــکار کنند متخلف محســوب می شــوند و با آنها 

برخورد می شود.

تمهیدات محیط زیست 
برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان

بعضی نقل قول ها 
نیز پدیده »هارف« 

را دلیل عمده 
گرمایش زمین 
می دانند كه به 

 مسئله فرار ابرها 
به خاطر امواج 

مایکروویو و 
وسایل ماهواره ای 

می پردازند

نژاد اسب ترکمن
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
شکست، یک شخص نیست!

 آموزگارى تصمیــم گرفت که از دانش آموزان کالســش 
به شیوه جالبى قدردانى کند.

 او دانش آمــوزان را یکى یکى به جلــوى کالس مى آورد 
و چگونگى اثرگذارى آن ها بر خودش را بازگو مى کرد. 

آن گاه به ســینه هر یک از آنان روبانى آبى رنگ مى زد که 
روى آن با حروف طالیى نوشته شده بود: 

 من آدم تاثیرگذارى هستم.
ســپس آموزگار تصمیم گرفت که پروژه اى براى کالس 
تعریف کند تا ببیند این کار از لحــاظ پذیرش اجتماعى 

چه اثرى خواهد داشت.
 آموزگار به هــر دانش آموز ســه روبان آبــى اضافى داد 
و از آن ها خواســت که در بیرون از مدرسه همین مراسم 
 قدردانــى را گســترش داده و نتایــج کار را دنبال کنند 
 و ببینند چه کســى از چه کســى قدردانى کرده اســت 
و پس از یک هفته گزارش کارشان را به کالس ارایه کنند.

یکى از بچه ها به ســراغ یکى از مدیران جوان شرکتى که 
 در نزدیکى مدرســه بود رفت و از او بــه خاطر کمکى که 
 در برنامه ریزى درســى  به وى کرده بــود قدردانى کرد 
و یکى از روبان هاى آبى را به پیراهنش زد و دو روبان دیگر 

را به او داد و گفت:
ما در حال انجام یک پروژه هســتیم و از شــما خواهش 
 مى کنم از اتــاق تان بیــرون بروید، کســى را پیدا کنید 

و از او با نصب روبان آبى به سینه اش قدردانى کنید.
 مدیر جــوان چند ســاعت بعد بــه دفتر رییســش که 
به بدرفتارى با کارمندان زیر دستش شهرت داشت رفت 

و به او گفت کــه صمیمانه او را به خاطــر نبوغ کارى اش 
تحسین مى کند.

 رییــس ابتدا خیلــى متعجب شــد آن گاه مدیــر جوان 
از او اجازه گرفت که اگر روبان آبى را مى پذیرد به او اجازه 

دهد تا آن را بر روى سینه اش بچسباند.
 رییس گفــت: البتــه که مى پذیــرم. مدیر جــوان یکى 
از روبان هاى آبى را روى یقه کت رییســش، درست باالى 
قلب او، چسباند و سپس آخرین روبان را به او داد و گفت: 
لطفا این روبان اضافــى را بگیرید و به همین ترتیب از فرد 

دیگرى قدردانى کنید.
مدیر جوان به رییســش گفت پســر جوانى که این روبان 
آبى را به من داد گفت که در حال انجام یک پروژه درسى 
است و آن ها مى خواهند این مراسم روبان زنى را گسترش 

دهند و ببینند چه اثرى روى مردم مى گذارد.
 آن شــب، رییس شــرکت به خانــه آمد و در کنار پســر

١۴ ساله اش نشست و به او گفت:
امروز یک اتفاق باور نکردنى براى من افتاد. 

 من دردفتــرم بودم کــه یکــى از کارمندانم وارد شــد 
و به من گفت که مرا تحســین مى کند و بــه خاطر نبوغ 

کارى ام، روبانى آبى به من داد. مى توانى تصور کنى؟
او فکر مى کند که من یک نابغه هستم!

او سپس آن روبان آبى را به ســینه ام چسباند که روى آن 
نوشته شده بود:

من آدم تاثیرگذارى هستم.
 ســپس ادامه داد: او به من یــک روبان اضافــى هم داد 
و از من خواســت به وســیله آن از کس دیگرى قدردانى 
کنم. هنگامى که داشتم به ســمت خانه مى آمدم، به این 
فکر مى کردم که این روبان را به چه کســى بدهم و به فکر 

تو افتادم. من مى خواهم از تو قدردانى کنم.
مشغله کارى من بســیار زیاد است و وقتى شب ها به خانه 

مى آیم توجه زیادى به تو نمى کنم. مــن به خاطر نمرات 
درسى ات که زیاد خوب نیستند و به خاطر اتاق خوابت که 

همیشه نامرتب و کثیف است، سر تو فریاد مى کشم.
اما امشــب، مى خواهم کنارت بنشــینم و به تــو بگویم 
 که چقــدر برایــم عزیــزى و مى خواهــم بدانــى که تو 
بر روى زندگى من تاثیرگذار بــوده اى. تو در کنار مادرت، 

مهم ترین افراد در زندگى من هستید. 
تو فرزند خیلى خوبى هستى و من دوستت دارم. 

آن گاه روبان آبى را به پسرش داد.
پســر که کامال شــگفت زده شــده بود به گریــه افتاد. 
نمى توانســت جلوى گریــه اش را بگیرد. تمــام بدنش 
مى لرزیــد. او به پدرش نــگاه کــرد و با صــداى لرزان 
گفت: پدر، امشــب قبل از ایــن که به خانــه بیایى، من 
 در اتاقم نشســته بودم و نامه اى براى تو و مامان نوشــتم 
 و براى تان توضیح دادم که چرا بــه زندگیم خاتمه دادم 

و از شما خواستم مرا ببخشید!!!
من مى خواستم امشــب پس از آن که شــما خوابیدید، 
 خودکشــى کنم. من اصال فکر نمى کردم کــه وجود من 
براى تان اهمیتى داشته باشــد. نامه ام باال در اتاقم است.  
پدرش از پله ها باال رفت و نامه پرسوز پسرش را پیدا کرد.

فردا که رییس به اداره آمد، آدم دیگرى شده بود. او دیگر 
ســر کارمندان غر نمى زد و طورى رفتار مى کرد که همه 
کارمندان بفهمند که چقدر بــر روى او تاثیرگذار بوده اند.

مدیر جوان به بســیارى از نوجوانان دیگر در برنامه ریزى 
درسى و شغلى کمک کرد...

یکى از آن ها پسر رییسش بود و همیشه به آن ها مى گفت 
که آن ها در زندگى او تاثیرگذار بوده اند.

و بــه عــالوه، بچه هــاى کالس، درس بــا ارزشــى 
 آموختند: انســان در هر شــرایط و وضعیتــى مى تواند

 تاثیرگذار باشد...

در زمان حال زندگی کنید
در ایــن مطلب مى خواهیــم در خصوص روش هاى شــادتر 
 بودن صحبت کنیم. روش هایى کــه از نظر علمى نیز به اثبات 
رســیده اند و به ما کمک مى کنند تا ابر غم و غصه را از آسمان 
 زندگى مان پــس بزنیم. شــاید نتوانیم یک شــبه تمام این 
روش ها را در زندگى پیاده کنیم، اما بهتر اســت تالش مان را 
بکنیم. تصور اینکه رســیدن به پول و ثروت باعث شادى مان 
خواهد شد، یک تصور غلط است. شادى یک حس درونى است 
که اتفاقا با چیزهاى کوچک نیز حاصل مى شود. اینکه چگونه 
شادتر باشیم سوالى بوده که دانشمندان نیز از خود پرسیده اند 

و البته راه حل هاى علمى نیز براى آن ارایه داده اند.
پول تان را فقط برای خودتان خرج نکنید

 اگر پول تان به اندازه اى اســت که امســال یــک پالتوى گرم 
و گرانقیمت براى خودتان مى خرید و به فرد دیگرى نیز کمک 
مى کنید تا لباس گرم ترى داشــته باشــد، خوشا به حال تان. 
اگر آنقدر پول ندارید که پالتوى گرانى بخرید، حسرت پالتوى 
دیگران را هم نخورید که غم مى آورد. اگر روح تان آنقدر بزرگ 
است که پول پالتوى خودتان را نصف مى کنید و با بضاعتى که 
دارید دیگرى را نیز صاحب لبــاس گرمى مى کنید، بدانید که 

شما شادتر خواهید بود.
محققان دانشــگاه کلمبیــا برتانیک کانادا طى ســه پژوهش 
مختلف به این نتیجه رسیدند که خرج کردن پول براى دیگران 

بیش از خرج کردن پول براى خود آدم نشاط آور است. 
 به عبارت دیگر مى توان گفت خــرج کردن پول براى نزدیکان 

و افراد نیازمند بیش از مال اندوزى باعث شادى مى شود.

- در وجود هر یک از ما خائنى به نام خودخواهى وجود دارد 
که فقط در برابر تملق و چاپلوسى نرم مى شود. 

- به قلبت رجوع کن اگر حالت خوبست، به باورهایت ایمان 
 بیاور  اگر حالت خوب نیســت، همچون خانه کلنگى بکوب 

از اول بساز، براى تغییر دیر نیست.
- آدم هاى زیادى هستند…  که منتظر خوشبختى هستند،  

اما غافل از اینکه، قانون طبیعت برعکس است… 
این خوشبختى است که منتظر ماســت،  زیرا خود ما خالق 

آن هستیم.
- فراموش نکنیم: از دشمنى تا دوستى یک لبخند... از جدایى 
تا پیوند یک قدم... از توقف تا پیشرفت یک حرکت...از کینه تا 
بخشش یک گذشت... و از نفرت تا عالقه یک محبت است... 

مواظب این یک ها باشید.

انرژی مثبت 

هایالیت 

د  انستنی ها

آیا مى دانید وزن خورشید ۲ میلیارد میلیارد میلیارد تن است؟
آیا مى دانید نعره یک نوع شیر تا ۳ کیلومترى شنیده مى شود؟

آیا مى دانید چشم جغد۸۰ بار از چشم انسان قوى تر است؟
 آیا مى دانیــد۵۰ ٪ جمعیت جهــان هیچ گاه در طــول حیات خود 

از تلفن استفاده نکرده است؟
آیا مى دانید مورچه در مایکروویو زنده مى ماند؟

 آیا مــى دانید دود ســیگار موجود در محیط بیشــتر از مــواد قندى 
در پوسیدگى دندان کودکان نقش دارد؟

 آیا مى دانید پروانه ها، چشــم هاى مرکب دارند که تعداد آنها گاهى 
به ١۸ هزار مى رسد؟

 آیا مى دانید یک نوع پشــه وجــود دارد که در ثانیــه١۰۰۰ بار بال 
مى زند؟

 آیا مــى دانید نمــک از ۵ هزار ســال پیش در ســفره ما انســان ها 
بوده است؟

آیا مى دانید قانون تبدیل ماده به انرژى انشتین چیست << انرژى = 
جرم ضرب در مجذور سرعت نور.

 آیا مى دانید کره زمین از ١۰۲ عنصر به وجود آمده و این ١۰۲ عنصر 
در بدن انسان وجود دارد؟

آیا مى دانید اگر در یک ســال هیچ مگســى نمیرد حجم مگس هاى 
متولد شده با حجم زمین برابر مى شود؟

موفقیت

هر کسى شیوه مخصوص به خود را براى شروع روز جدید دارد. بعد از 
خاموش کردن آالرم ساعت، در برابر وسوسه چک کردن ایمیل یا سر 
زدن به شــبکه هاى اجتماعى مقاومت کنید. این یک قدم مهم براى 

شروع یک روز خوب است.
 چیزی خلق کنید 

قبل از این که گرفتن اطالعــات را از طریق خواندن ایمیل ها، گوش 
دادن به اخبار و بررســى جلسات شــروع کنید، چیزى خلق کنید. 
این کار را مى توانید از طریق نوشتن یک پســت در وبالگ، نقاشى 
کشیدن، ضبط یک ویدئو و نوشتن یک فصل از رمان تان انجام دهید. 
روزتان را با یک حال و هواى خالقانه شروع کنید. به این فکر کنید که 

چه چیزى امروز را فوق العاده مى کند.
 ورزش کنید 

 ۵ دقیقه ورزش پس از بیدار شــدن از خواب مفید است. تحقیقات 
نشــان مى دهند که ورزش کردن پیش از خــوردن صبحانه باعث 
کاهش وزن و ارتقاى سطوح انرژى بدن مى شوند، هر چند که ورزش 
 مورد مطالعه در این تحقیقات حداقل یک ســاعت طول کشــیده 

و در آن حدود۴۰۰ کالرى سوزانده شده است. 
 صرف نظر از این که شــما چه مقدار ورزش مى کنیــد، حتما قبل 
از هر چیزى کمــى بدن خود را گــرم کنید؛ چرا که عضالت شــما 

بالفاصله پس از بیدارى خشک هستند.
 کالم آخر 

 عادت هــاى صبحگاهى شــما مى توانــد منجر به یــک روز عالى 
یا بد شود. 

 فرامــوش نکنید کــه با داشــتن عادت هــاى خــوب صبحگاهى 
مى توانید به بهترین شیوه زندگى کنید.

عاداتی ساده برای شروع یک روز خوب ) 3 ( 

روش هایی برای جذب کرد ن 
انرژی مثبت ) 5 (

حکایت د  استان های کوتاه
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مرد ثروتمندى به کشیشــى گفت: 
نمى دانم چرا مردم مرا خســیس 
مى پندارند. کشــیش گفت: بگذار 
حکایت کوتاهى از یــک گاو و یک 

خوک برایت نقل کنم. 
 خــوک روزى به گاو گفــت: مردم 
از طبیعت آرام و چشمان حزن انگیز 
تو به نیکى سخن مى گویند و تصور 
مى کنند تو خیلى بخشنده هستى. 
زیرا هر روز براى شان شیر و سرشیر 

مى دهى. ولى من همه چیز خودم 
را به آن ها مى دهم، از گوشــت ران 
گرفته تا ســینه ام را. حتى از موى 
 بدن من بــرس کفــش و ماهوت 
پاک کن درست مى کنند. با وجود 
این کسى از من خوشش نمى آید. 
علتش چیســت؟ مى دانى جواب 
گاو چه بود؟ جوابش این بود: شاید 
 علتش این باشــد که هــر چه من 

مى دهم در زمان حیاتم مى دهم.

مرد فقیرى بود که همسرش کره درست 
مى کــرد و او آن را به یکــى از بقالى هاى 
شــهر مى فروخــت، آن زن کره هــا را به 
صورت دایره هاى یک کیلویى درست مى 
 کرد. مرد آن را به یکى از بقالى هاى شــهر 
مى فروخت و در مقابــل مایحتاج خانه را 
مى خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره ها 
شــک کرد و تصمیم گرفت آن ها را وزن 
 کند. هنگامى که آنهــا را وزن کرد، اندازه 

هر کره9۰۰  گرم بود. 

او از دســت مرد فقیر عصبانى شــد و روز 
 بعد به مرد فقیــر گفت: دیگــر از تو کره 
 نمى خــرم، تو کره را به عنــوان یک کیلو 
به من مى فروختــى در حالى که وزن آن 
9۰۰ گرم اســت. مرد فقیر ناراحت شــد، 
سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویى 
 نداریم. یک کیلو شــکر از شــما خریدیم 
و آن یک کیلو شــکر را به عنوان وزنه قرار 
مى دادیم. یقین داشــته باش که به اندازه 

خودت براى تو اندازه مى گیریم!

یکى از مریدان شیوانا مرد تاجرى بود که ورشکست 
شــده بود. روزى براى تصمیم گیــرى در مورد یک 
موضوع تجارى نیاز به مشاور بود. شیوانا از شاگردان 

خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند. 
یکى از شــاگردان به اعتراض گفت: امــا او یک تاجر 

ورشکسته است و نمى توان به مشورتش اعتماد کرد.
 شــیوانا پاســخ داد: شکســت، یک اتفاق اســت، 
 یک شخص نیســت! کســى که شکســت خورده 
در مقایسه با کسى که چنین تجربه اى نداشته است، 
 هزاران قدم جلوتر اســت. او روى دیگــر موفقیت را 

به وضوح لمــس کرده و تارهاى متصل به شکســت 
را مى شناســد. او بهتر از هر کس دیگــرى مى تواند 
ســیاهچاله هاى منجر به شکست را به ما نشان دهد.

وقتى کســى موفق مى شــود بدانید که چیزى یاد 
نگرفته، اما وقتى کسى شکست مى خورد، آگاه باشید 
که او هــزاران چیز یاد گرفته که اگر شــجاعت خود 
را از دست نداده باشــد، مى تواند به دیگران منتقل 
 کند.وقتى کسى شکســت مى خورد، هرگز نگویید 
 او تــا ابد شکســت خــورده اســت، بلکــه بگویید 

او هنوز موفق نشده است!

شکست، یک شخص نیست!مرد فقیر 

سود وکو

گاو و خوک 

روبان آبی

تلنگری بر روح

همه ما ســعى داریم افرادى مهربان، دلســوز، بامحبت و بزرگ 
باشیم. اما در برخى افراد همیشــه این گونه نیست. بعضى افراد 
رفتار یا عادت هاى بدى دارند که آن ها را غیر جذاب و آزاردهنده 
مى کند و بنابراین کسى دوســت ندارد با آن ها در ارتباط باشد.

همیشه می خواهید رییس باشید
در یک گروه دوستانه، همه باید برابر باشند. 

اگر این شمایید که همیشــه تصمیم مى گیرید و دوست دارید 
همواره مسئول همه چیز باشید و کارهاى دیگران را کنترل کنید، 
 پس بهتر اســت بدانید که رفتارتان بســیار غیر جذاب اســت.

فرد صادقی نیستید
براى اینکه دوست خوبى باشــید و دیگران بخواهند در اطراف 

 شما باشــند، باید صداقت داشته باشــید. اکثر افرادى که رفتار 
غیر جذاب دارند، انســان هاى غیر صادقى هســتند که درباره 
همه چیز دروغ مى گویند. بله، صداقت بهترین سیاســت است.

فرد بی ادبی هستید
اگر رفتارى بى ادبانه و توهین آمیز داریــد و در جمع حرف هاى 
خجالت آورى به دوستان تان مى زنید، دست از این رفتار بکشید. 

این گونه کسى نمى خواهد نزدیک تان شود. 
گاهى اوقات بــا دیگران اختالف نظر پیــدا مى کنید یا اطرافیان 
رفتارى مى کنند که براى تان خوشایند نیست؛ اما رفتار بى ادبانه 

دیدگاه همه را نسبت به شما تغییر مى دهد.
فردی غیرقابل اعتماد و وابسته هستید

آیا در موارد نیاز به دوســتان تان کمک مى کنید؟ یا اینکه وقتى 
کسى به شما نیاز دارد همیشه سرتان شلوغ است؟ 

 اگر کســى نتواند روى کمک شــما حســاب کند، ایــن رفتار 
غیر جذاب محسوب مى شود. به همین ترتیب اگر فردى هستید 
که همیشــه چشــم به کمک دیگران دوخته اید، باز به چشــم 

دوستان تان فرد غیر جذابى خواهید بود.
همیشه بدبین هستید

بدبینى خصوصیت جذابى نیست. اگر همیشه دیدگاهى منفى 
به مسائل دارید، سعى کنید آن را تغییر دهید. 

 کسى نمى خواهد با فردى که تنها جنبه منفى مسائل را مى بیند، 
دوست شود.

چرا جذاب نیستید؟ ) 2 ( 

انســان ها از کودکى در دو راهى انتخاب قرار دارند تا زمانى که 
مرگ آنها فرا برسد.

به سوی انتخابی بهتر
هر انتخابى ممکن است با شکست مواجه شود؛ از انتخاب ساده 
یک لباس تا شــریک زندگى، اما مى توان راهکارهایى را در نظر 

گرفت و ضریب انتخاب اشتباه را کاهش داد.
- در هنگام انتخاب سعى کنیم به شنیده هاى خود اکتفا نکنیم 
و براى هر مسئله اى بر اســاس میزان اهمیت آن، زمانى را براى 
تحقیق صرف کنیم، زیرا داشــتن آگاهى و دانش شما را از مسیر 

انتخاب ناصحیح دور مى سازد.
- در هنگام انتخاب به این فکر کنید که با این انتخاب چه چیزى 

به دست مى آورید و چه چیزى را از دست مى دهید. 
 به طور مثال انتخاب دوســتى که باعث تضعیف پایبندى شــما 

به اصل دیندارى خواهد شد آیا ارزش دوستى را دارد!
شــما باید بدانید براى انتخاب هاى تان چه بهایــى را پرداخت 

خواهید کرد.
 - عامــل بعدى کــه منجر بــه اشــتباه در انتخاب مى شــود، 
شتاب زدگى است. شــتاب زدگى باعث خواهد شد شما به دام 

مشکالت گرفتار شوید. پس در انتخاب تان عجله نکنید.
 - هیــچ گاه خــود را بى نیاز از مشــورت بــا دیگــران ندانید. 
 کســى که خود را داناتــر از دیگران مــى داند، حتما اشــتباه 
خواهد کرد. داشتن مشــاوران مجرب و دلسوز موجب موفقیت 

شما در انتخاب هاى تان خواهد شد.
- در شــرایط نامناســب تصمیم نگیرید، زمانى که احساسات 
 عاطفى بر شــما غلبه کرده اســت، زمانى که  بســیار شادمان 
یا اندوهگین هســتید یــا در اوج عصبانیت و با احســاس گناه، 
انتخاب نکنید، زیرا انتخابى که تحت فشــار صورت گیرد، قطعا 

نتیجه مناسبى بر جا نخواهد گذاشت.
 - در آخر اگر با گذراندن مراحل فوق دســت بــه انتخاب زدید، 

در انتخاب خود مصمم باشید و تردید به خود راه ندهید.

زندگی بهتر 

ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپرى کن.
در هر کار و هر حــال کار، تفریح، رانندگى، آموختن، 
مطالعه، آشــپزى، نظافت، خوردن و آشامیدن، حرف 
زدن، ســکوت و تفکر، میهمانى رفتــن، نیایش و...

 زندگى فقــط در رســیدن به هدف خالصه نشــده؛ 
ما به اشتباه این گونه مي اندیشیم: 

درسم تمام شود راحت شوم.
غذایم را بپزم راحت شوم.

اتاقم را تمیز کنم راحت شوم.
باالخره رسیدم.... راحت شدم.

اوه چه پروژه اى... تمام شود راحت شوم.
تمام شود که چه شود؟

مادامى که زنــده هســتیم و زندگــى میکنم هیچ 
فعالیتى تمام شدنى نیســت بلکه آغاز فعالیتى دیگر 

است...
 پس چه بهتــر که در حیــن انجــام دادن هر کارى 
لذت بــردن را فرامــوش نکنیم نه ماننــد یک ربات 
فقط به انجــام دادن بپردازیم، به تمام شــدن و فارغ 
 شدن...حتى هنگامي که دســت ها را مي شوییم نیز 

مي توانیم با لذت این کار را انجام دهیم.

یک بار امتحان کنید.
آب چه زیبا و آرام پوست دست تان را نوازش مي کند

به آب نگاه کنید و لذت ببرید...
 و آنجاســت که احســاس خــوب زندگــى کم کم 

به سراغ تان مي آید... 
 لــذت باعــث قدرتمند شــدن مي شــود بــه طرز 
باور نکردنى باعث باال رفتن اعتماد به نفس مي شود... 

لذت بردن هدف زندگى است.
تا مي توانى همه کارها  را با لذت همراه کن... 

حتى نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست...

زندگی را در مسیر انتخاب 
قرار دهید ) 3 (

گذر عمر
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پیشنهاد سردبیر: 
اولین محک جدی آقای وزیر

فضای مجازی

مســتند زندگی خواهران ووشوکار سمیرمی یکشــنبه شب در جشنواره 
ســینما حقیقت اکران شد. این مســتند به زندگی ســه خواهر ووشوکار 
سمیرمی می پردازد و تالش های الهه، شهربانو و سهیال منصوریان را برای 
رسیدن به ســکوهای قهرمانی جهانی به تصویر می کشد. مهتاب کرامتی، 
هنرپیشه سرشناس سینما که یکی از دو تهیه کننده این اثر است هم برای 
تماشای فیلم خود را به پردیس سینمایی چارسو رساند و در کنار این سه 
خواهر قهرمان ووشو حضور یافت. سهیال منصوریان تصویری از این حضور 

را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

صفر تا سکو اکران شد

اواســط آبان ماه ســال جاری دوره ریاســت کیوان لیمویــی در هیئت 
دوچرخه سواری استان اصفهان به پایان رسید.

پیش از به پایان رســیدن دوره ریاســت لیمویی، ثبت نــام از متقاضیان 
ریاست هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان به انجام رسید که لیمویی 
در بین کاندیداها حضور نداشــت.با توجه به ثبت نام نکردن رییس هیئت 
دوچرخه سواری استان اصفهان برای انتخابات آینده این هیئت، پیش بینی 
می شد لیمویی تا زمان برگزاری مجمع، سرپرستی را برعهده داشته باشد، 
با این  حال در فاصله کوتاهی سرپرســت جدیدی برای این هیئت معرفی 
شد. با پیشنهاد اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان، جواد محمدی که 
از کارشناســان این اداره محســوب می شــود، برای سرپرســتی هیئت 
دوچرخه سواری به فدراسیون معرفی شد تا طی مدت سه ماه زمینه را برای 

برگزاری مجمع انتخاباتی و تعیین رییس جدید هیئت فراهم کند.
انتخاب سرپرست برای هیئت دوچرخه سواری اســتان اصفهان در حالی 
انجام شد که کیوان لیمویی طی چهارسال گذشته در این هیئت به روایت 
آمار و ارقام، عملکرد قابل قبولی داشته و در مدت فعالیتش به عنوان یکی 
از رؤسای فعال هیئت های ورزشی اســتان شناخته می شده است و انتظار 
می رفت در طی مدت معین شــده تا زمان برگزاری مجمع، مسئولیت این 
هیئت را برعهده داشته باشــد؛ اما اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، به 

دالیلی که مشخص نیست، تصمیم به کنار گذاشتن لیمویی گرفت.
در مجمع انتخاباتی قبلی هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان، داود 
بحیرایی و کیوان لیمویی دو کاندیدای ریاســت هیئــت بودند که پس از 
انصراف بحیرایی، لیمویی با کسب حداکثر آرا، ریاست این هیئت را برعهده 
گرفت. پیش از این بیــش از یک دهه، محمدرضا باجول ریاســت هیئت 
دوچرخه سواری اســتان را برعهده داشــت که در زمان مدیرکلی رشید 
خدابخش از سمتش کنار گذاشته شد و بحیرایی به عنوان سرپرست این 

هیئت معرفی شد.

 باشگاه لیورپول که از تجربه اش در سال ۲۰۱۳ درس گرفته است، این بار 
در قرارداد مهاجم برزیلی خود بندی گذاشته است که مانع از تکرار آن شود.

در قرارداد »روبرتو فیرمینو« بازیکن تیم فوتبال لیورپول، بند رهاســازی 
عجیبی وجود دارد که در پی آن هر باشــگاهی به جز آرســنال می تواند 
با پرداخت ۹۸ میلیون یورو این بازیکن را به خدمت بگیرد. ســال ۲۰۱۳ 
»لوئیس ســوارس« بازیکن لیورپول بود و در آن سال آرسنال پیشنهادی 
معادل جریمه فسخ قرارداد سوارس با این باشگاه، یعنی ۴۰ میلیون پوند به 
اضافه یک میلیون پوند بیشتر، ارائه داد. این بازیکن اروگوئه ای به آرسنال 
نرفت اما این اتفاق به قدری »قرمزها« را بر آشــفته کرد که »جان هنری« 
مدیر عاملشان در صفحه شخصی اش نوشت: فکر می کنید آنها در ورزشگاه 
امارات چه چیزی )مواد مخدر( مصرف می کنند؟اکنون به نظر می رســد 
لیورپول با گنجاندن این بند در قــرارداد فیرمینو، قصد تالفی کردن دارد.

فیرمینو که از باشگاه هوفنهایم به »آنفیلد« آمده است، قرارداد بلند مدت 
خود را در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ با این باشگاه به ثبت رساند.

وی فصل اول حضــورش در لیگ برتر ۱۰ گل در ۳۱ بازی به ثمر رســاند 
و در فصل ۱۷-۲۰۱۶ با زدن پنج گل و ارسال ســه پاس گل در ۱۳ بازی، 
خود را در دسته گلزنان برتر قرار داده است. ترکیب او با »فیلیپ کوتینیو« 
هموطنش در خط حمله لیورپول به این تیم کمک کرده است تا در جایگاه 

سوم جدول لیگ برتر انگلیس قرار بگیرد.

پس از حادثه ســقوط هواپیما تیم چاپه کوئنزه، رونالدینیو آماده است تا 
به این تیم کمک کند ولی ایجنتش مدعی شــد که هنــوز بازی کردن او 
برای باشگاه مشخص نیست. در جریان سقوط هواپیما، ۷۱ نفر جان باختند 
که شامل بازیکنان تیم چاپه کوئنزه، کادر فنی و دیگر اعضای باشگاه بود. 
پس از این اتفاق، بازیکنانی مثل رونالدینیو، ریکلمه و گودیانسن پیشنهاد 
دادند که حاضرند برای این باشــگاه بازی کنند و حال ایجنت رونالدینیو 
این موضوع را تایید کرد؛ ولی گفت که هنوز حضور ســتاره سابق بارسا در 
این تیم قطعی نیســت.  او گفت:»در مورد چاپه کوئنزه فکر می کنم باید 
با این موضوع با احترام به خانواده ها و باشگاه برخورد کرد. ما آماده ایم که 
از طریقی به تیم کمک کنیم ولــی نمی دانم چطور. مثل تمام برزیلی های 
سرتاسر جهان، ما هم خیلی ناراحت هســتیم. با خیلی از افراد داخل پرواز 

ارتباط داشتیم و حاال از این موضوع بسیار ناراحتیم.«

دراصفهان رخ داد؛

 تصمیم عجیب برای انتخاب 
سرپرست هیئت  دوچرخه سواری

بند ضد آرسنالی 
در قرارداد بازیکن لیورپول

رونالدینیو آماده کمک به چاپه کوئنزه

منهای فوتبال

فوتبال جهان

دردسر بزرگ استقالل 
در آستانه بازی بزرگ

موافقت عربستان با برگزاری بازی 
در خاک عراق

اســتقالل که در چند هفتــه اخیر لیگ برتــر روند رو به رشــدی را 
تجربه کرده، در آســتانه دیدار با تراکتورســازی دچار دردسر بزرگی 
شده است. از ســویی منصوریان برخی از بازیکنان خود همچون وریا 
غفوری، کنعانی زادگان و میثم مجیدی را به صورت قطعی و پادوانی، 
 اسماعیلی و کریمی را به صورت احتمال به دلیل مصدومیت در اختیار

 نخواهد داشت. 
از سوی دیگر حاشیه های ایجاد شــده برای مهدی رحمتی، کاپیتان 
تیم فوتبال اســتقالل کــه حتی باعث شــده این بازیکــن تهدید به 
خداحافظی از فوتبال کند، دردســر جدیدی را برای آبی پوشــان به 
وجود آورده است. رویارویی با تراکتورسازی و قلعه نویی شاید تمرکز 
خیلی باالتری بخواهد اما آبی پوشــان را دچار دردسر بزرگی کرده و 

باید تا چند روز دیگر به مصاف تراکتورسازی بروند.

ادعای فوالد: سروش به اهواز برمی گردد

 فدراســیون فوتبال مــی خواهد میزبانی جــام جهانــی را از فیفا بگیرد. 
درخواســتش را هم برای ایــن منظور ارائه کــرد و دنبــال فراهم کردن 
شــرایط اســتاندارد مد نظر فیفاســت. حاال یا شــرایط میزبانی را فراهم 
می کند یا سنگی در تاریکی انداخته و مســئوالن هم هر ازچندگاهی در 
مصاحبه هایشــان از این عنوان دهان پرکن استفاده می کنند. فدراسیون 
 و مســئوالنش به خوبی می دانند کــه گرفتن میزبانی جــام جهانی کار

 ساده ای نیست؛ حتی برای کشــورهایی که روابط بین المللی قوی دارند 
و اماکن استاندارد را هم در اختیار دارند؛ چه برســد به فوتبال ایران که نه 

روابط بین المللی قوی دارد و نه حتی یک سالن استاندارد!
برای اینکه متوجه عمق ماجرا شــویم کافی است همین بازی روز دوشنبه 
تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه را دقیق تر بررسی کنیم. تیم های دوم 

و سوم جام جهانی فوتسال در سالن هندبال! به مصاف هم رفتند و طبیعتا 
این سالن هیچ یک از شرایط استاندارد فیفا را ندارد. جالب اینکه برای ثابت 
نگه داشتن دروازه ها از »گونی هایی« استفاده شده بود که احتماال باید پر 
از شن شده باشند! در تصاویر تلویزیونی زمانی که داوران قصد چک کردن 
تورها را داشتند مجبور شدند کیسه های سنگین شن را به سختی از روی 
زمین بلند کنند!  این بازی مشتی نمونه خروار است. ما میزبانی جام جهانی 
 را می خواهیم اما حتی یک سالن استاندارد نداریم. میزبانی جام جهانی را 
می خواهیم امــا اختیار فوتبال و برگزاری یک مســابقه مهــم در اختیار 
فدراسیون و حتی وزارت ورزش هم نیســت و دیگران باید تعیین تکلیف 
کنند!میزبانی جام جهانی را می خواهیم اما هیچ نهادی حاضر نیست بدون 
منافع خودش و »کندن« از این فوتبال امتیازی بدهد و راهی را هموار کند. 

مردم را سرکار نگذاریم و از این عنوان دهان پرکن برای جمع کردن رزومه 
و عملکردکاری اســتفاده نکنیم. میزبانی ایران برای جام جهانی فوتسال 
سرابی بیش نیست.  آیا فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش بودجه ای دارد که 
بخواهند کلنگ یک سالن استاندارد را زمین بزنند؟ وقتی پاسخ همه اینها 
منفی است پس لطفا پیگیری ها را ادامه ندهید و اجالتا همان چهار گونی 

روی دروازه ها را بردارید تا شاید در سال های آینده اتفاق جدیدی افتاد!

بر اساس اعالم فدراســیون جهانی پاراوالیبال، در 
بازی هــای پارالمپیک ریو )2016 میــالدی( زینب 
ملکی به همراه سه ملی پوش والیبال نشسته از ایران 
در لیســت 10 بازیکن برتر دنیا قرار گرفته اند. زینب 
ملکی اظهار کرد: فدراســیون جهانی پاراوالیبال که 
مسابقات والیبال نشسته را در بازی های پارالمپیک 
ریو )2016 میالدی( بررســی و آنالیز کرده بود، نام ما 
چند نفر را از ایران در لیست 10 بازیکن برتر دنیا قرار 
داد؛ یعنی من به همراه سه بانوی ملی پوش کشورمان 
جزو این نفرات برگزیده قرار گرفتیم. این ملی پوش 
تصریح کرد: اول از همه این موضوع باعث خوشحالی 
خود ما شد و ســپس نتیجه تالش گروهی که همگی 
زحمت کشیدند زیرا وقتی والیبال نشسته موفقیتی 
کسب می کند، در واقع به خاطر تالش یک تیم و یک 

جمع بوده که چنین نتیجه ای به دست آمده است.

اتفاق  روز خارج از گود

بانوی اصفهانی در لیست برترین های والیبال نشسته دنیا

سروش رفیعی یکی ازعجیب ترین موردهای 
نقل و انتقاالت نیم فصــل خواهد بود. هافبک 
ملی پوش تراکتورسازی که دو تیم پرطرفدار 
پایتخت به دنبال جذبش هستند، در صورتی 
که لژیونر نشود نیم فصل دوم هم تبریز خواهد 
بود. این ادعای چند روز قبل امیر قلعه نویی در 
مورد سروش است. ادعایی که البته فوالدی ها 
آن را قبول ندارند و منتظر بازگشت رفیعی به 
اهواز هستند. نعیم ســعداوی سرمربی فوالد 
درباره آخرین وضعیت رفیعی به ایسنا گفته: ما 
از ابتدای فصل، یک جای خالی برای ســروش 
رفیعی با استدالل اینکه او با فوالد قرارداد دارد، 
 کنار گذاشتیم. منتظر هستیم که هر چه زودتر 

خدمت سربازی رفیعی تمام شــود و به خانه 
خودش برگردد. ما بی صبرانه منتظر هســتیم 
تا این اتفاق بیفتد. تمــام مجموعه از بازیکنان 
تا کادر فنــی نیز بی صبرانه منتظــر حضور او 
هستند و امیدوارم از نیم فصل دوم، به صورت 

تمام و کمال رفیعی را در اختیار داشته باشیم.

میزبانی از تیم دوم جهان درسالن هندبال؛

گونی ها را جمع کنید میزبانی 
جام جهانی پیشکش!
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فدراسیون بین المللی فوتبال مدت هاست که برگزاری بازی های بین 
المللی در خاک عراق را به دلیل ناامنی و جنگ در این کشــور ممنوع 
کرده است.فدراسیون فوتبال عراق نهایت تالش خود را به کار گرفته 
بود تا فیفا را متقاعد بــه برگزاری بازی در عراق کند اما هنوز رســما 
موافقتی در این زمینه اعالم نشده است. چند کشور عربی قصد دارند 
با برگزاری بازی دوســتانه با عراق در خاک این کشور زمینه را برای 
لغو بازی در عراق مهیا کنند. فدراسیون فوتبال عراق نیز در تازه ترین 
اظهارنظر اعالم کرد که عربســتان تاکید کرده مشکلی برای برگزاری 
بازی دوســتانه در خاک عــراق ندارد.این اقدام فدراســیون فوتبال 
عربستان در حالی است که سعودی ها پیش از این تاکید کرده بودند 
که در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه حاضر نیستند نه در خاک 

عراق و نه در ایران برابر عراق به میدان بروند.

در شرایطی که مسعود ســلطانی فر به تازگی سکان هدایت 
ورزش را در دســت گرفته، همگان در انتظار انتصاب های او 
در قامت وزیر ورزش هستند که در واقع، ترسیم آینده این 

حوزه است.
وقتی مســعود ســلطانی فر برای دومین بار به عنوان وزیر 
پیشــنهادی حســن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان 
معرفی شد، برخی در ذهن خود مرور می کردند که چه بسا 
بهتر بود ۳ ســال قبل رای اعتماد مجلس را جلب می کرد. 
عملکرد پرانتقاد محمود گودرزی و معاونانش موجب شد تا 
بسیاری بر این باور باشند که بهتر بود فردی مانند سلطانی 
فر، با تمام نقاط ضعف و قوتش، در این مدت خلعت وزارت 

را بر تن می کرد.
در چنین فضایی، وی وارد ساختمان میدان بهارستان شد و 
توانست با رایی قابل توجه، اعتماد نمایندگان ملت را جلب 
کند؛ هرچند تا پایان دولت زمــان چندانی باقی نمانده و در 
روزهای پایانی قبای وزارت را بر تن کرد. با این وجود، انتظار 
بر این بود تا طرحی نو در اندازد و ورزش را از رکود و کسالت 

قبل خارج کند؛ ولــی آیا چنین 
خواهد شــد؟ اخبار و گمانه زنی 
های کنونی نشــان از آن دارد که 
شاید اوضاع بهتر نشود و چه بسا، 
روزهای بدتــری در انتظار ورزش 

کشور باشد.
تداوم عصر مدیران متوسط؟

شــاید به جرئــت بتــوان دوران 
حضور محمود گــودرزی را عصر 
مدیــران متوســط و معمولــی 
دانست. حضور معاونان و مدیرانی 
که هیچ سابقه درخشان ویژه ای 
نداشــتند، زمینه ساز فضایی شد 
که دوران نامطلوبی را برای ورزش 
رقم زد. روزمرگــی، اجرای طرح 
های شعاری و غیر عملیاتی، تنش 
های بیهوده با فدراسیون ها و ...، 

محصول دورانی بود که امضای گودرزی بر آن خورد. در این 
بین نیز، همراهان وی نقش موثری داشتند که عموما فاقد 
اســتراتژی و تفکری بلند برای ارتقای ورزش کشور بودند. 
آنها نتوانســتند زمینه ســاز تصمیم های قابل تاملی برای 

ورزش کشور باشند.
   اینگونه بود که به اعتقاد بســیاری، کار بــرای وزیر بعدی 
راحت شــد. نمره پایین گودرزی در دوران وزارت، موجب 
می شــد تا فرد بعدی بتواند با یک کارنامه معمولی، دوران 
درخشــانی را رقم بزند. اکنون نیز قرعه فال به نام مســعود 

سلطانی فر رســیده بود که مدعی 
شــناخت ورزش و اشــراف بر آن 
اســت. بارهــا عنوان می شــد که 
اطالعات ورزشی او بســیار به روز 
و قابل توجه اســت؛ اما به این نکته 
توجه نشده بود که وزیر ورزش باید 
استراتژیست خوبی باشد؛ نه صرفا 

دایره المعارف!
ســلطانی فر که کار را بــه تازگی 
شــروع کرده، هنوز انتصابی جدی 
نداشــته؛ اما اســامی که به عنوان 
همراهان وی به گوش می رســد، 
حکایت از افرادی دارد که به نوعی، 
تداوم فضای کنونی هستند. دیروز 
فهرســتی از مدیران بــرای حضور 
در وزارت ورزش اعالم شــد که در 
بهترین حالت و بــا نگاهی مثبت، 
ادامه عصر متوســط ها در ورزش 

کشور به شــمار می روند. همین نیز زمینه ساز نگرانی های 
بسیاری شده است.

 اسامی که دلسوزان را نگران می کند 
 گفته می شود که محمدرضا داورزنی )برای معاونت ورزش 
قهرمانی و حرفه ای(، محمدعلی شــجاعی )برای معاونت 
توســعه منابع و پشــتیبانی( و برانوش نیک بیــن )برای 
مدیرکلی حوزه وزارتی( در نظر گرفته شده اند تا در روزهای 
آتی حکم خود را دریافت کننــد. اگرچه هنوز این انتصابات 
قطعی نشــده؛ اما مــروری بر ایــن نام ها نشــان می دهد 
که کارنامــه ای ضعیف و غیرقابــل دفاع دارنــد. می توان 
اذعان داشــت که حضور چنیــن افرادی، تــداوم وضعیت 
 کنونی و یــک ناامیــدی در جامعه دلســوزان ورزش را در

 پی خواهد داشت. 
انتظــار می رود ســلطانی فــر از نیروهای جــوان، خوش 
فکــر و مســتعدی بهره ببــرد کــه در ورزش کشــور نیز 
 کــم نیســتند و همــواره در ســایه برخی امتحــان پس 
داده ها قرار گرفته اند. حضور افرادی مانند آنچه در روزهای 
اخیر به گوش می رسد، امضای وضعیت متوسط ها و مدیران 
ناکارآمدی اســت که در دوران مدیریتی خــود، کمکی به 
ورزش نکرده و موجب پس رفت نیز شــده اند. باید منتظر 

ماند و دید که گام نخست وزیر جدید چگونه خواهد بود.

درحاشیه 

قریب به یازده ســال اســت که لیگ 
فوتبــال ایران یــک نام حرفــه اي به 
خود گرفته اســت ولي بعضا شــاهد اتفاقات عجیب 
و غریــب و غیرحرفــه اي در لیگ برتر هســتیم که 
مشخص نیست چرا و به چه علت رخ مي دهد. پدیده 
مشهد و پرسپولیس تهران از هفته سیزدهم و درروز 
پنجشــنبه ۹۵/۹/۱۸باید با هم دیدار مي کردند ولي 
در فاصله ۴ روز مانده به این دیدار ناگهان از ســوي 
سازمان لیگ اعالم شــد که به روز بعد یعني جمعه 

موکول شده است .
این در حالي است که روز جمعه شاهد افت شدید دما 
در مشــهد نیز خواهیم بود! هنوز دلیل این جابجایي 
عجیب و ناگهاني مشــخص نیســت امــا گفته مي 
 شود شــاید به دلیل همزماني آن با سالروز شهادت

 امام حسن عسکري )ع( باشد.
که اگر اینگونه باشــد باید بگوییم احتماال مسئوالن 
ســازمان لیگ بدون نگاه کــردن به تقویــم برنامه 
مي چینند وحتــي توانایي یک برنامه ریزي ســاده 
 را هــم ندارند.چنین مســائلي براي لیگي که اســم

 حرفه اي بودن را یدک مي کشد یعني فاجعه!

مرتضي فنوني زاده پیشکســوت پرســپولیس اخیرا 
مصاحبه هــاي زیــادي دررابطــه با این باشــگاه و 
اتفاقات پیرامون آن انجام مي دهدو متاســفانه سریع 
هم فراموش مي کنــد چه گفته و چــه اظهار نظري 
کرده اســت. فنوني زاده در زمان نقــل و انتقاالت و 
بعد از بــه خدمت گرفتن ساســان انصاري توســط 
باشگاه پرســپولیس طي مصاحبه اي بابانک ورزش 
اعتقادداشت دوخرید این باشگاه یعني وحید امیري 

و ساسان انصاري به درد پرسپولیس نمي خورند!
جناب پیشکسوت بعد از درخشش ساسان انصاري در 
فوالد و هت تریکش مقابل نفت تهران در مصاحبه اي 
با خبرگزاري مهر گفته :» حیف شــد که پرسپولیس 
انصاري را ازدســت داد«. اینگونه اظهار نظرهاي غیر 
کارشناسانه نشــان مي دهد که نباید هر شخصي که 
زماني براي باشــگاهی توپ مي زده و به آن باشــگاه 
خدمت کرده را کارشــناس و تحلیلگر فني دانست و 

درهرزمینه اي از او نظر خواهي کرد.

برنامه ریزي هاي آماتور سازمان 
لیگ در فوتبال حرفه اي 

 اظهار نظر عجیب
 پیشکسوت پرسپولیس

مردان احتمالی سلطانی فر در کابینه ورزش؛

اولین محک جدی آقای وزیر

دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان در مورد شــرایط سپاهان 
پیش از بازی با صبای قم اظهار داشــت: شناخت زیادی از 
صبا نداریم؛ چرا که هنوز آنالیزی انجام نداده ایم؛ البته صبا 
در کل تیم خوبی است و مقابل استقالل هم موقعیت های 
بسیار خوبی داشت ولی نتوانست از این فرصت ها استفاده 

کند.
مهدی امینی ادامه داد: صبای قم برای بازی مقابل ما، ســه 
بازیکنش را به علت محرومیت در اختیار ندارد و مسابقه نیز 
در زمین خودمان برگزار می شــود و ما هم شــرایط خوبی 
داریم. درست است که در بازی قبلی نتیجه خوبی نگرفتیم 
ولی خوشبختانه بازیکنان شرایط مطلوبی دارند و امیدوارم 

که در این مسابقه پیروز شویم.
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان در مورد دالیل شکســت 
تیمش مقابل گسترش فوالد بیان داشــت: در آن مسابقه 
اکثر بازیکنان ما جوان بودند و بی تجربگی باعث شــد که 

بازی را واگذار کنیم.
امینی در پاســخ به این ســوال که فکر می کند در مقابل 
صبا نیز درون دروازه ســپاهان قرار بگیرد یا خیر افزود: این 
موضوع هنوز مشــخص نیست و ویســی باید در این مورد 
تصمیم بگیرد. روز مسابقه مشــخص خواهد شد که بازی 

می کنم یا نه.
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به شایعه برکناری 
عبدا... ویسی که پس از شکســت این تیم مطرح شد گفت: 
اصال از این موضوع خبر ندارم. من هم این مسائل را در حد 
شایعه شــنیده ام ولی در تیم که هیچ اتفاق یا صحبتی در 
این باره نشده اســت و بازیکنان خیلی با انرژی مشغول به 

تمرین هستند.وی در مورد نارضایتی هواداران سپاهان از 
نتایج به دســت آمده گفت: وقتی کــه نتوانیم نتایج خوبی 
کسب کنیم طبیعی اســت که هواداران از ما دلخور باشند. 
اگر بتوانیم صبا را شکســت دهیم، هواداران هم خوشحال 
 خواهند شــد و امیدوارم کــه روز جمعه ورزشــگاه پر از 
هوادار شود.امینی در مورد آینده سپاهان بیان کرد: با توجه 
به اینکه سپاهان، امسال بســیار جوان شده و تغییراتی نیز 
داشته ایم اما تیم بســیار خوبی داریم.پرسپولیس هم که 
االن خــوب نتیجه می گیرد، زمانــی چهاردهم جدول بود 
ولی توانســت با یک تیم جوان نتایج خوبی کســب کنند. 
سپاهان برای به دست آوردن شکل واقعی نیاز به زمان دارد 

و امیدوارم که باز هم بتوانیم مدعی قهرمانی شویم.
دروازه بان تیــم فوتبال ســپاهان در پایان خاطر نشــان 
 کرد: تمام تالشــمان را بــه کار می گیریم تا بــه این مهم 

دست یابیم.

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان :

هواداران حق دارند ناراحت باشند

انتظار می رود 
سلطانی فر از 

نیروهای جوان، 
خوش فکر و 

مستعدی بهره ببرد 
که در ورزش کشور 

نیز کم نیستند و 
همواره در سایه 

برخی امتحان 
پس داده ها قرار 

گرفته اند

شاید به جرأت 
بتوان دوران حضور 

محمود گودرزی 
را عصر مدیران 

متوسط و معمولی 
دانست. حضور 

معاونان و مدیرانی 
که هیچ سابقه 

درخشان ویژه ای 
نداشتند، زمینه ساز 

فضایی شد که 
دورانی نامطلوبی را 
برای ورزش رقم زد

زهره 
موحد 
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پیشنهاد سردبیر: 
امواجBTS  نبض سالمت شهروندان را کند می کند

با مسئوالن

مدیرعامل سازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 
زیرگذرهای شهیدان اقارب پرست و مفتح، از زیرگذرهای حلقه 
سوم ترافیکی شــهر، با همکاری منطقه 13 شــهرداری اصفهان 
نورپردازی شــد. مهدی بقایی اظهارکرد: زیباســازی بدنه بتنی 
زیرگذرهای حلقه ســوم ترافیکی شهر در دســتور کار سازمان 
زیباســازی قرار دارد. وی افزود: در همین راستا طرح نورپردازی 
و هنر شــهری زیرگذرهای شهید اقارب پرســت و شهید مفتح، 
تهیه و اجرا شد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در نورپردازی زیرگذر شــهید اقارب پرست، 140عدد و 
در نورپردازی زیرگذر شهید مفتح نیز 196 المپ LED استفاده 
شده اســت که مصرف انرژی کمی دارند. وی بیان کرد: براساس 
طرح تهیه شــده، در آینده نزدیک بحث هنر شــهری نیز در این 
2 زیرگذر اجرا خواهد شد. بقایی با اشــاره به اینکه اصفهان شهر 
شب اســت و پروژه های نورپردازی جایگاه ویژه ای در این شهر 
دارد، گفت: نورپردازی درختان خیابان بیدآبادی، اصالح روشنایی 
زیرگذر امام علــی)ع(، نورپردازی پل فلزی، پــل چمران، میدان 
شهید رجایی و غیره، برخی دیگر از طرح های نورپردازی سازمان 
زیباســازی اصفهان در ســال جاری اســت. مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان یادآور شــد: پروژه های زیباسازی 
سال جاری شهر اصفهان در قالب اجرای دیوارنگاره ها، نورپردازی، 
نمادهای حجمی، مبلمان شــهری، پارک های موضوعی، نور در 

هنر شهری، زیباسازی زیرگذرها و غیره انجام می شود.

رییس پلیس فتای استان اصفهان، با اشاره به صحبت های اخیر 
رییس پلیس فتای کشــور مبنی بر اینکــه 360 میلیون کارت 
بانکی در کشــور وجود دارد، اظهار داشت: به طور متوسط برای 
هر ایرانی 4 کارت بانکی در کشــور وجود دارد که گویای امنیت 

بیشتر در این حوزه است.
ســید مصطفی مرتضوی افزود: امروزه درصــد نفوذ کارت های 
بانکی و سیســتم های اندرویــدی مانند گوشــی های موبایل و 
تبلت ها در کشور بسیار باالســت و این موضوع با وجود منافعی 

که دارد، درصد مخاطرات را هم افزایش می دهد.
رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به استفاده روز افزون 
از مودم ها ادامه داد: همه شهروندان به نوعی از این ابزار استفاده 
می کننــد و در اغلب منــازل و ادارات نیز وجــود دارد که برای 

استفاده از آن، نکات ایمنی وجود دارد که باید رعایت کرد.
مرتضوی ضمن توصیه به اســتفاده از ارتباطات کابلی به جای 
بی سیم عنوان کرد: اســتفاده از این روش، هم سرعت باالتری 
دارد و هم دسترســی های غیرمجاز را کمتر کرده و به طور کلی 
امنیت را ارتقا می دهد. وی با اشاره به یکی از پرونده های مرتبط 
با این موضوع که در پلیس فتای اســتان اصفهان باز شده است، 
بیان کرد: در چند روز اخیر، کالهبرداری بازداشــت شد که به 
400 مورد هک مودم اعتراف کرد. رییس پلیس فتای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه آسیب پذیری مان در این حوزه زیاد است، 
تصریح کرد: کاربران اگــر از مودم ADSL اســتفاده می کنند، 
پیش از اســتفاده نکات ایمنی را رعایت کنند. مرتضوی با اشاره 
به رعایت مــواردی که از هک مودم جلوگیــری می کند، یادآور 
شد: مشــکل اصلی هک شــدگان، عدم تغییر رمز پیش فرض 
مودم اســت که الزاما باید تغییر می دادند و همین موضوع سبب 
تسهیل کار برای ســوء استفاده کنندگان می شــود. وی اضافه 
کرد: به کسانی که از مودم استفاده می کنند توصیه می کنیم از 
اکانت های مخفی و رمزهای پیچیده استفاده کنند. برخی از این 
هک شدگان رمز پیش فرض را تغییر داده بودند اما رمزهایشان 
رمز ساده و قابل حدسی بود. رییس پلیس فتای استان اصفهان، 
در پایان خطــاب به کاربران مودم هــای ADSL، اظهار کرد: در 
مواقع نیاز مودم را روشــن کنید و در بقیه زمان ها آن را خاموش 
نگه دارید؛ دوم اینکه هزینه های اینترنت را کنترل کنید و زمانی 
که احســاس کردید بدون دلیل مصرف اینترنت شــما افزایش 

یافته، آن را پیگیری کنید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

نورپردازی زیرگذرهای شهیدان 
اقارب پرست و مفتح

رییس پلیس فتای استان اصفهان مطرح کرد:

راه هایی برای جلوگیری از هک 
مودم اینترنت

دبیر ســتاد معاینه فني خودروی شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به شــدت آلودگي هوا و مشــکالت 
ناشي از آن، مراجعات به مراکز معاینه فني خودروها در 

سال جاري، 15 درصد افزایش یافته است.
جمشید جمشیدیان ادامه داد: هر چه شدت عمل پلیس 
راهور در برخــورد با خودروهاي دودزا در معابر بیشــتر 

شود، نمود آن را در مراکز معاینه فني خواهیم دید.
وی همچنین تصریح کرد: هنوز طــرح مقابله با کاهش 
آلودگي هوا تحت عنوان »L.E.Z« از سوي شوراي عالي 
ترافیک کشور به نهادهاي اجرایي ابالغ نشده است. دبیر 
ستاد معاینه فني خودروی شــهرداری اصفهان افزود: با 
این وجود، طرح جامع کاهــش آلودگي هواي اصفهان 
در 3 محــور مدیریت حمــل و نقل و ترافیــک، پایش 
و معاینه فني وســائل نقلیه در اصفهان به اجرا درآمده 
است. جمشیدیان یادآورشــد: در این راستا 5 دستگاه 
سنجش و پایش آلودگي هوا نیز خریداري شده و در حال 
نصب در نقاط مختلف شهر هســتند که به زودي از آنها 
بهره برداري مي شود. وي ادامه داد: به علت آلودگي هاي 
 MS زیست محیطي، اصفهان مقام اول را در آمار بیماران
کشور دارد و الزم است که به صورت جدي و کارآمد این 

مسئله آسیب شناسي شود.

 معــاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه تمام فعالیت های شــهرداری در ســطح شهر را 
می توان به گونه ای پروژه نامید، اظهار داشــت: از این رو 
نگهداری، تعمیرات، خرید اتوبــوس و... به عنوان پروژه 

مطرح می شود. 
ایرج مظفر با بیان اینکه در بودجه ســال 95 شهرداری 
اصفهان، دو هــزار و 50 میلیارد تومان پــروژه تعریف 
شده اســت، ابراز داشت: ســهم پروژه ای عمرانی از این 
میزان اعتبار پــروژه ای، 991 میلیارد تومان اســت که 
420میلیارد تومان قطار شــهری و مابقــی پروژه های 
خالص عمرانی است. وی با اشاره به اینکه پروژه، فعالیتی 
اســت که ابتدا و انتها دارد و تنها یک بار اجرا می شود، 
اضافه کرد: البته باید توجه داشته باشــیم که برخی از 
اقدامات شــهرداری همچون روکش آســفالت، تعمیر 

پیاده روها و غیره نیز به عنوان پروژه تلقی می شود. 
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
قطار شهری اولویت پروژه های شهرداری اصفهان است، 
افزود: اولویت یک در تامین اعتبار، پیگیری ها و اجرای 
خط یک قطار شهری است که طی دو سال اخیر دو فاز 
بهره برداری شــده و ادامه آن به صورت شبانه روزی در 

حال انجام است.

افزایش 15درصدی مراجعات 
به مراکز معاینه فنی خودرو

قطار شهری، اولویت  اصلی  
پروژه های شهرداری است

عمران شهریخبرحمل و نقل

حداکثر میزان ارتفاع آپارتمان ها 
طبق طرح تفصیلی 6 طبقه است

ارائه آخرین یافته های مرمت 
سطوح تزئینی در اصفهان 

رییس کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه یکی 
از دغدغه های مردم و مســئوالن، عــدم فروش تراکم 
در این شهر اســت، گفت: بر اســاس طرح تفصیلی و 
تاکید شهرداری اصفهان بر عدم تراکم فروشی، ارتفاع 

ساختمان ها بیش از 6 طبقه نخواهد بود.
عبدالرســول جان نثاری ادامه داد: در برخی از مناطق 
ارتفاع ســاختمان ها 4، 5 و نهایتا 6 طبقه خواهد بود 

که این موضوع به منطقه و محدوده شهر بستگی دارد.
رییس کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: در برخی 
از مکان هایی که خارج از شــهر و مستعد فعالیت های 
ســاختمانی با ارتفاع هســتند، با قید شرایطی مجوز 

ساخت داده می شود.
جان نثاری اعالم کرد: به عنوان مثــال به زمین هزار 
متری که خارج از حیطه شهر است، 600 متر ساخت 

و 400 متر حیاط اما با ارتفاع محدود تعلق می گیرد.
وی ادامــه داد: اما اگر فــرد درخواســت ارتفاع کند، 
میزان ارتفاع زیاد خواهد شــد ولی زیربنای ســاخت 

کاهش می یابد.

سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان اعالم 
کــرد: آخرین یافته هــای مرمت و حفاظت ســطوح 
تزئینی در ســمینار بیــن المللی حفاظــت و مرمت 
تزئینات وابسته به معماری که با همکاری این سازمان 
برگزار می شود، ارائه خواهد شــد. روابط عمومی این 
ســازمان افزود: این ســیمنار از 20 آذر به مدت سه 
روز در دانشــگاه هنر اصفهان برگزار می شود. تعامل 
با دانشــگاه های برتر در حوزه مرمت، ارتقای ســطح 
کیفی و دانش اســاتید و دانشجویان، بر اساس آخرین 
یافته های مرمت و حفاظت سطوح تزئینی و آشنایی 
دانشجویان، اســاتید و صاحب  نظران حوزه مرمت با 
آخرین تجهیزات و فناوری های مرمت نما و پاکسازی 
جداره های شــهری، از اهداف برگزاری این ســمینار 

اعالم شده است.
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان افزود: 
در این ســمینار، 17 متخصص و اســتاد دانشگاه از 
دانشگاه های »ســاپی ینزا«، »پادوا« و »پلی تکنیک« 
ایتالیا و متخصصان حفاظت و مرمــت ابنیه تاریخی 
ایتالیا و نیز تعدادی از استادان مرمت و معماری ایران، 
 آخرین یافته های مرمت و حفاظت سطوح تزئینی را

بررسی می کنند. 

شورا

 مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: خودروهای شخصی 
می توانند در آژانس های تاکســی تلفنی فعالیت داشته باشند و نسبت به حمل 
و نقل مسافر در این آژانس ها اقدام کنند. حســین جعفری افزود: برای فعالیت 
در آژانس های تاکســی نیز هویت خودرو و راننده باید احراز و پس از اخذ مجوز، 
فعالیت در این راستا انجام شود. وی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از خودروها بدون 
اینکه مجوزی از سازمان تاکسیرانی داشــته باشند اقدام به جابه جایی مسافر در 
سطح شهر می کنند که این اقدام خالف قانون است و پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیز با مسافربرهای شــخصی متخلف برخورد قاطع کرده و قانون اعمال خواهد 
شد. جعفری مراحل اخذ مجوز برای فعالیت در آژانس های تاکسی را مراجعه به 
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان و ســپس انجام مراحل اماکن و تشخیص 

هویت اعالم کرد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان گفت: به مناسبت دهه 
وقف، تورهای گردشگری فرهنگی در موقوفات تاریخی اصفهان برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور اظهار داشت: این اقدام 
در راستای آشنایی مردم با فرهنگ غنی و سنتی وقف و همچنین با رویکرد 
ترویج سنت حســنه وقف اجرا شــد. وی ادامه داد: این تور گردشگری به 

صورت رایگان و با شرکت روزانه 80 نفر در شهر انجام شد.
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور در ادامه گفت: در این 
تور، گردشگران از مکان هایی همچون مسجد آقا نور، امامزاده اسماعیل)ع( 
در خیابان هاتف و انگورســتان ملک بازدید کرده  و بــا موقوفات و واقفین 
نیک اندیش آنها و همچنین نیات و نحوه اجرای نیــات خیرخواهانه آنها و 

تاریخچه موقوفات آشنا شدند.

برگزاری  تورهای گردشگری فرهنگی در موقوفات اصفهانبرخورد قاطع با مسافربرهای شخصی در سطح شهر 

بافت فرسوده منطقه 7
احیا می شود

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل  ساماندهی پیاده روهای 
خیابان هدایت تا پایان سال جاری

مدیر منطقــه 7 شــهرداری اصفهان گفــت: با تاســیس دفتر 
تسهیل گری و نوسازی، بافت فرسوده منطقه 7 احیا می شود. علی 
اصغر شاطوری اظهار کرد: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در 
حاشیه شــهرهای بزرگ و در نهایت تخصیص بهینه منابع ملی، 
از جمله نتایجی اســت که از احیا و نوســازی بافت های فرسوده 
شــهری حاصل می شــود. وی با بیان اینکه بافت های فرسوده 
آسیب گذار هستند، افزود: بافت های فرســوده در برابر حوادث 
طبیعی مشــکالت بزرگی را برای شــهر و شــهروندان به وجود 
می آورد. مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهــان در بخش دیگری 
از ســخنان خود، با بیان اینکه منطقه 7 دارای 182 هکتار بافت 
فرسوده است، عنوان کرد: در همین راســتا دفتر تسهیل گری و 
نوسازی بافت فرسوده، برای احیای بافت فرسوده منطقه تاسیس 
شد. شاطوری ادامه داد: با تاســیس دفتر تسهیل گری و نوسازی 
بافت فرســوده، احیای بافت های فرسوده منطقه بیش از گذشته 
مورد توجه قرار می گیرد. وی ادامه داد: آزادسازی خیابان پوریای 

ولی نیز در احیای بافت فرسوده این منطقه نقش موثری دارد.

مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: ســاماندهی 
پیاده روهای خیابان هدایت در کوی ولی عصر در دست اجراست.

سیدرضا مبلغ افزود: ســاماندهی پیاده روهای خیابان هدایت با 
اعتبار یک میلیارد و 150 میلیون ریال تا پایان ســال جاری به 

پایان می رسد.
مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان، به ســاماندهی معابر کوی 
ولی عصر اشاره کرد و ادامه داد: ساماندهی کوی ولی عصر با اعتبار 

یک میلیارد ریال نیز تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

شهرداری

افزایش چشمگیر مشــترکان تلفن همراه در سال های اخیر، 
افزایش شمار ایستگاه های آنتن موبایل در مناطق مسکونی را 
به امری اجتناب ناپذیر و اجباری تبدیل کرده است؛ اما این امر 
با توجه به امواجی که این آنتن ها ساطع می کنند، نگرانی هایی 
از حیث خطرساز بودن این امواج پدید آورده؛ نگرانی هایی که 
از ســوی دو طرف ماجرا، رد و ســرانجام، به این پرسش منجر 
می شود که آنتن های»BTS« موبایل در شهر، برای شهروندان 

مضر است یا نه؟
شهروندان اصفهانی و دیگر شــهرها، حاال چندسالی می شود 
که عضو دو دســته اند: یا جزو کسانی  هســتند که نمایندگان 
شــرکت های مخابراتی به در خانه هایشــان می آیند و از آنها 
می خواهند تا حــدود 50  میلیون تومان پــول بگیرند و اجازه 
دهند این دکل ها در پشت بام یا نزدیک خانه شان نصب شوند 
 BTS یا کسانی که همسایه خانه هایی هســتند که دکل های
در پشت بام آنها نصب می شود و ضررش را نصیب آنها می کند. 
حاال و این طور که به نظر می رســد به دلیل زیاد شــدن تعداد 
سیم کارت ها و مشترکان آنها، تعداد دکل های آنتن های آنها هم 
روزبه روز در حال افزایش است و درواقع سالمت شهروندان در 

محاصره دکل هاي مخابراتي قرار گرفته است.
صدیقه حیدریان ســاکن خیابان مولوی، یکی از افرادی است 
که از یک ماه پیش برای طرح شکایت از نصب دکل BTS اقدام 
کرده اما هنوز به نتیجه ای نرســیده است. وی اظهار کرد: روی 
پشــت بام همســایه ما یکی از این دکل ها نصب شده؛ گفته 
می شــود که این آنتن ها ضرری برای سالمتی انسان ها ندارند 
اما به من ثابت شــده که نه تنها برای ســالمتی ما مضر است 
بلکه برای گوش دادن به رادیو هم با مشــکل مواجه شده ایم. 
حیدریان افزود: به عنوان مثال وقتی در اتومبیل رادیو گوش می 
دهیم آنتن دهی خوبی دارد اما به محض وارد شدن به کوچه، با 
خش خش زیاد رادیو، دیگر نمی توانیم چیزی بشنویم. وی ادامه 
داد: یکی دیگر از همسایگان ما هم که جنین سقط شده داشت، 
هنگام مراجعه به دکتر متوجه شد به دلیل تاثیر دکل مخابرات 

بوده است.
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی که در خیابان بزرگمهر ساکن 
است، اظهار کرد: براساس قانون، ارتفاع دکل های مخابراتی باید 
18متر باشــد اما تعداد زیادی از دکل های BTS که در کوچه 
پس کوچه های شهر ما نصب می شــوند، ارتفاع کمتری دارند. 
حسین فصیحی اضافه می کند: وجود این دکل ها، خواه ناخواه 
نگرانی هایی برای ســالمتی افراد به وجود مــی آورد و به نظر 
من بهتر است مخابرات راهکار دیگری به جای رشد قارچ گونه 
دکل های مخابراتی پیدا کند. اجاره پرداختی از سوی اپراتورها 
آن قدر باالست که بســیاری از مردم را به پذیرش نصب آنتن 

روی پشت بام منازل شان ترغیب می کند.
نگرانی شهروندان از خطر آنتن های مخابراتی را 

رفع کنید
در این رابطه رییس کمیسیون محیط زیست شوراي اسالمي 
شــهر اصفهان، با اشــاره به نظرات مطرح شــده در رابطه با 
خطرناک بودن آنتن هــای BTS تلفن همراه، از مســئوالن 
ذی ربط خواســت تا اطمینان الزم مبنی بر بی خطر بودن این 

آنتن ها به شهروندان داده شــود. ابوالفضل قربانی درخصوص 
نصب دکل های مخابراتی در مناطق مختلف شــهر می گوید: 
نصب این دکل ها برای مردم نگرانی ایجاد کرده و آنها را دچار 
اضطراب و اســترس کرده اســت. وی از پیگیری های شورای 
شــهر در کاهش نصب این آنتن ها ســخن به میــان آورده و 
اظهار می کند: مدیریت شــهری اصفهان در این موضوع پیرو 
نظر کارشناســان مربوطه عمل خواهد کرد. رییس کمیسیون 
محیط زیست شوراي اسالمي شــهر اصفهان ادامه می دهد: 
 BTS کارشناســان معتقدند امواج مغناطیســی آنتــن های
نصب شده در سطح شــهر ضعیف شده اســت و اثر مضری بر 
سالمت شــهروندان ندارد. وی با بیان اینکه برخی از سایت ها 
و جراید نیز در این زمینه مطالبی را اعالم کرده اند که حاکی از 
خطرناک بودن تشعشعات این آنتن ها و امکان ابتال به سرطان 
مغزی اســت، تصریح می کند: بی خطر بودن ایــن آنتن ها و 
عدم اثر منفی بر سالمت انسان ها و محیط زیست، باید توسط 
مسئوالن ذی ربط اطالع رسانی شــود. قربانی در ادامه با بیان 
اینکه محل نصب این آنتن ها باید مطابــق با قوانین وزارتخانه 
باشد، اظهار می کند: در صورت مغایرت مکان نصب آنتن های 
BTS تلفن همراه با اصول و قوانین شهرســازی، شهرداری ها 

موظفند این موارد را به مسئوالن ذی ربط گزارش دهند.

نظر کارشناس وزارت بهداشت 
این نگرانی ها در حالی اســت که رییس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت، درباره مباحث مطــرح مبنی بر تاثیر 
آنتن های )BTS( موبایل بر ســالمت انســان، اعالم می کند: 
مطالعات نشــان می دهد که آنتــن های موبایــل، در اطراف 
خود، چگالی انرژی بیش از اندازه مجاز تولید نمی کنند. دکتر 
کاظم ندافی می افزاید: سازمان بهداشت جهانی و سازمان های 
مرتبط بین المللی تایید می کنند که ایــن آنتن ها در اطراف 
خود، چگالی انرژی بیش از حد مجاز تولید نمی کنند و به طور 
کلی ضرری برای سالمت انســان ندارند.وزارت بهداشت نیز با 
استناد به همین گزارش ها و به نقل از سازمان جهانی بهداشت 
عنوان می کند که قرار گرفتن ایستگاه های BTS خطری برای 
مردم ندارد؛ به شــرط آنکه خروجی از BTS از شرایط موجود 
استاندارد، تجاوز نکرده و فاصله ایمنی 3 تا 5 متری اطراف آنها 
رعایت شوند. وی اظهار می کند: در عین حال توصیه می شود 
آنتن های BTS موبایل در نزدیکی مدارس و کودکســتان ها 
نصب نشــود و به عنوان یک توصیه علمی، دست کم در فاصله 

صد متری از این مکان ها نصب شود.
آنتن های BTS  به تحقیقات بیشتری نیاز دارد

استاد دانشکده پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در 

رابطه با این موضوع می گوید: این موضوع که آیا تشعشــعات 
ســاطع شــده از آنتن های BTS تلفن همراه می تواند برای 
افراد جامعه خطرناک باشدیا خیر، مســئله ای است که باعث 
ایجاد نگرانی هایی در مردم می شــود. دکتر محمدرضا نجفی 
می افزاید: آنتن های BTS تلفن همراه، همان آنتن هایی هستند 
که در اکثر نقاط شهری شاهد نصب آنها بر ساختمان ها،تونل ها 
و غیره هســتیم. وی  وظیفه این آنتن ها را تسهیل مکالمات با 
تلفن همراه دانسته و اظهار می کند: این آنتن ها به دلیل مبادله 
امواج رادیویی و الکترومغناطیســی، باعث تولید آلودگی ها و 
مضراتی برای انسان ها می شــود. این استاد دانشکده پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح می کنــد: برخی از 
 BTS تحقیقات نشان داده که تشعشعات حاصل از آنتن های
برای انســان مضر اســت و در واقع قرار گرفتن بیش از حد در 
مقابل این امواج، باعث ناباروری و ســرطان در افراد می شود. 
وی با بیان این نکته که این نگرانی ها به تحقیقات بیشتری نیاز 
دارد، یادآور می شــود: اگر این آنتن ها در باالی ساختمان ها 
به گونه ای نصب شوند که شدت امواج الکترومغناطیسی ساطع 
شده از آنها در ســطح زمین پایین تر از حد مجاز باشد، به نظر 
می رسد که خطری برای افراد به وجود نمی آورد. نجفی معتقد 
است: این آنتن ها وقتی خطرساز می شوند که پایین و در سطح 
زمین باشند و شــخص در مجاورت با آنها قرار گیرد؛ در حالی 
که اگر در ارتفاعات بلند بوده و شــرایط ایمنی برای نصبشان 
رعایت شود، ضرری ندارند. این متخصص مغز و اعصاب تاکید 
می کند: در مجموع، بیماری ها یا عارضه های صعب العالج در 
ارتباط با تلفن های همراه به اثبات نرسیده است و موارد گفته 
شده فرضیاتی هستند که نیاز به تحقیقات و مطالعات بیشتری 

دارند.
چه باید کرد؟

در پایان باید گفت برای اکثر مشترکان اتفاق افتاده که روزهایی 
به هیچ عنوان نتوانســته اند با تلفن همراه خود صحبت کنند 
و اگر تماســی نیز برقرار بوده، در کمتر از چند ثانیه با اختالل 
بسیار شدید به طور کامل قطع شــده است. از نظر علمی دلیل 
به وجود آمدن چنین مشکالتی، به ضعف شبکه و زیرساخت ها 
و همان کور بودن نقاط بازمی گردد که بــا افزایش آنتن های 
BTS برطرف می شــود؛ همان آنتن هایی که مضر بودن آنها 
به نوعی اثبات شده اســت. حال انتخاب با مشترکان است: یا 
 با آغوش باز، بام و زمین های خود را در اختیــار اپراتورها قرار 
می دهند تا بلکه با به جان خریدن مضرات این آنتن ها، تماسی 
راحت داشــته باشند یا تماســی ناقص را به عوارض جسمی و 

تخریب محیط زیست ترجیح می دهند.

 این آنتن ها وقتی 
 خطرساز 

می شوند که 
پایین و در سطح 

زمین باشند 
و شخص در 

مجاورت با آنها 
قرار گیرد؛ در 

حالی که اگر در 
ارتفاعات بلند 
باشند، ضرری 

ندارند

گزارشی از جنس واقعیت با طعم تلخ تذکر؛

امواجBTSنبضسالمتشهروندانراکندمیکند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
گوشــت چرخ کرده 350 گرم، هویج 
200 گرم، آرد و جعفری ســرخ شده 
از هرکدام 2 قاشــق غذاخــوری، پیاز 
1 عدد، پیاز سرخ شــده و رب گوجه 
فرنگی از هر کدام 1 قاشق غذاخوری، 
روغن، گردو، کشــمش، شکر، آبلیمو 
یا ســرکه، ادویه، نمک و زردچوبه به 

مقدار الزم.
طرز تهیه:

1-  گوشت را با هویج و پیاز رنده شده، مخلوط کنید، ســپس به آن نمک ، زردچوبه، 
ادویه و یک قاشق آرد اضافه نمایید و خوب ورز دهید.

2- مقداری از گوشــت را در دست پهن کرده، سپس وســط آن گردو و کشمش سرخ 
شــده قرار دهید. آن گاه آن را به شــکل گلوله درآورید و اطراف آن را در روغن ســرخ 

کنید.
3- آرد باقی مانده را سرخ کرده، سپس به آن یک و نیم لیوان آب اضافه کنید.

4- نمک، زردچوبه، رب، آبلیمو و شــکر را به مواد قبلی اضافه کرده، سپس کوفته ها را 
داخل آن قرار دهید. فرصت دهید روی حرارت کم بپزد.

5- درپایان پخت، جعفری و پیاز داغ را به آن اضافه نمایید.

هفتمین چاپ کتاب »کشــتن مرغ مینــا« به قلــم »هارپرلی« را 
انتشارات امیرکبیر با ترجمه »فخرالدین میر رمضاني« منتشر کرد.

»پدرت حق داره مرغ مینا واســه مردم آواز مــی خونه، نه محصول 
کســی رو می خوره و نه تو انبار ذرت لونه می ســازه. فقط از ته دل 

چهچهه می زنه، پیداست که کشتنش گناه داره...«
آن چه خواندید قسمتی از کتاب »کشتن مرغ مینا« نوشته هارپرلی 

است که در سال 1960 منتشر شد.
هارپرلی نویســنده  اثر حاضر، در ســال 1926 در مونروویل متولد 
شد. وی تحصیلکرده رشــته حقوق از دانشــگاه االباماست.گفتنی 
است  کتاب»کشتن مرغ مینا« یکی از پرفروش ترین رمان های عصر 
ماســت  و هارپرلی برای نوشــتن این کتاب جایزه پولیتزر را نیز به 

دست آورد.
ماجرای این رمان درباره وکیلی به نام »اسکات فینیچ« است که دفاع 

از جوانی سیاه پوســت را برعهده دارد. فینیچ وکیلی انسان دوست و 
شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی است، اوبا قدرت و بی باکی 
از انسانیت وعدالت دفاع کرده و در مقابل تعصب ، نفرت، خشونت و 

ریاکاری مردم می ایستد.
 در این کتاب که از زبان دختر اســکات روایت می شــود مســئله 
تعصبات  و نژاد پرستی مورد توجه قرار گرفته است و تم اصلی رمان  
معصومیت و قربانی شــدن آن در برابر بی عدالتــی و تعصب نژادی 

است.
گفتنی اســت که این رمان به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و 
همچنین  فیلم محبوب و پرطرفداری نیز بر اســاس آن ساخته شده 

است . 
کتاب حاضر را انتشــارات امیرکبیر در قطع رقعی و جلد شــومیز  با 

بهای 18 هزار تومان  تجدید چاپ کرده است.

تغذیه در کسانی که پرتودرمانی می کنند)2(کوفته هویج

لبخندک

گوناگون

طاقچه های اسرار آمیز

بعضی از افراد برای درمان بیماری هایی مانند ســرطان، بــه صورت مضاعف در معرض 
برخی اشــعه ها قرار می گیرند. این افراد به نسبت ســایرین نیاز بیشتری به گروهی از 
ویتامین ها و مواد مغذی پیدا می کنند. تحقیقات نشان می دهد، مصرف مقادیر مناسبی 

از ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C و ... می تواند عوارض ناشی از پرتوها را کاهش دهد.
ویتامین C، پیشگیری از اثرات مضر پرتودرمانی

اکثر ویتامین هــا، عوارض ناشــی از پرتودرمانی را بازســازی می کننــد؛ یعنی بعد از 
پرتودرمانی بــه کمک بدن می آینــد، اما ویتامین C از آســیب های ناشــی از پرتوها 
پیشــگیری می کند. البته مکمل این ویتامین باید تحت نظر پزشک مصرف شود زیرا 
مصرف میزان فراوانی از ویتامین ها به طور یقین عوارضی را به همراه خواهد داشت. مثال 
مصرف بیش از حد ویتامین C از طریق مکمل ها می تواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود. 
ویتامین C طبیعی را می توانید از طریق نوشــیدن آب بعضــی از میوه ها مانند پرتقال، 

گوجه فرنگی، گریپ فروت و ... تامین نمایید.
ویتامین های E و C بهترین پیشنهاد برای بیماران سرطانی

اســتفاده از ویتامین های C و E بــرای بیمارانی که اندام های جنســی آنها تحت تاثیر 
سرطان قرار گرفته است، موثر می باشد. این ویتامین ها از فیبروز شدن بافت اندام های 
جنســی جلوگیری می کنند. همچنین ویتامین E باعث محافظت نورون های حساس 
مغز در زمان شــیمی درمانی می شود و نیز سلول های ســرطانی)باألخص سلول های 
ســرطانی مقاوم به پرتودرمانی( را در برابر پرتودرمانی آســیب پذیر می سازد. در دوره 

درمان با پرتوها به میزان 500IU ویتامین C و 400IU ویتامین E توصیه می شود.

کشتن مرغ مینا

 احتماال شــما هم از آن دســته افرادی هستید که 
یکی از مشکالت ســفر کردن را پیدا کردن سرویس 
بهداشتی تمیز در بین راه می دانید! به نظر می رسد 
ایــن نگرانی بســیاری از افراد در همه کشــورهای 
جهان اســت، تا جایی که بعضی  برای رفع آن دست 

به ساخت مکان های تازه و جدید می زنند.  
چین یکی از کشــورهایی اســت که بــرای مقابله 
با این مشــکل و نگرانــی به تازگی یک ســرویس 
بهداشتی پنج ستاره برای استفاده عمومی در یکی 
از جاده های این کشــور بنا کرده است. عکس های 
این سرویس بهداشتی در فضاهای مجازی حسابی 
سر و صدا به پا کرده اســت، با این حال از هزینه های 

آن خبری در دست نیست.  
ایــن ســرویس بهداشــتی در مســیر بیشــان به 
چانگکینــگ و در محیطــی به وســعت 150 متر 
مربع قرار گرفته اســت که طراحی های داخلی آن 
با نورپردازی های متفاوتی که دارد بسیار چشم نواز 
است. این مجموعه سرویس بهداشــتی که از مواد 
درجه یک برای ابزار داخلی آن استفاده شده، حتی 
برای پخش موسیقی هم از اســتریوی بزرگی بهره 

برده تا تمام مدت موزیک پخش شود.
یکی از نکته های مهم درباره این سرویس بهداشتی 
عمومی این است که به دلیل شیشه ای بودن بخش 
زیادی از دیوارهای آن طی روز الزم نیست از نیروی 
برق استفاده کنند و نور خورشید مجموعه را روشن 
می کند. البته الزم نیســت راه دور برویم، در ایران و 
همین نزدیکی های خودمــان در جاده تهران به قم 
یک مرکز رفاهی تازه تاســیس وجود دارد که عالوه 
بر ســرویس بهداشــتی متفاوت و زیبا، دارای دیگر 
امکانات خدماتی از جمله رستوران و مرکز خرید نیز 

می باشد.
مجموعه مهر و ماه 

در ایران به تازگی مجموعه های خدماتی-رفاهی در 
جاده ها ساخته شــده که اتفاقا مورد توجه مردم هم 
قرار گرفته است. عکس سرویس بهداشتی مجموعه 
مهر و ماه کــه در جاده تهــران- قم قــرار دارد، در 
فضای مجازی بارها دست به دســت شده و این امر 
نشان می دهد در کشــور خودمان هم سرویس های 

بهداشتی  پنج ستاره داریم.  

سرویس های بهداشتی
 پنج ستاره!

طاقچه، همیشــه برای ما جای اسرارآمیزی  نداشاه نوری
بود. شــاید به ایــن خاطر که هر چه ســعی 
می کردیم و روی نوک انگشت پا بلند می شدیم و دستمان را باال 
می بردیم فقط می توانستیم رو طاقچه ای قالب بافی شده را به 
ســختی تکان دهیم. کشــته مرده این بودیم که یک نفر از راه 
برســد و ما را بغل کند و باالی طاقچه را نشانمان دهد. نمی دانم 
چرا فکر می کردیم که باید چیز هیجان انگیزی که قرار نیست ما 
از آن خبردار بشــویم یا حتی به آن دســت بزنیم روی طاقچه 

باشد. 
چیزی که متعلق به دنیای بزرگ ترها بــود، برای همین دلمان 
می خواســت که زودتر قد بکشــیم و بزرگ شــویم تا به همه 
دست نزدنی ها دست بزنیم و از همه چیزهایی که نباید، خبردار 
شــویم. دورتر که می ایســتادیم عکس روی طاقچه مستقیم 
توی چشــممان نگاه می کرد و برایمان قیافه می گرفت و بازهم  
دورتر از آن، قندان گل ســرخی هم پیدا بود کــه حتما در آن 
چیزی برای نوه های غایب گذاشته بودند و عینک نیمه شکسته 

پدربزرگ که به دسته اش کش بسته بودند. 
روزی که بزرگ شــدیم و قدمان به طاقچه رسید، همان روزی 
که پشــت قاب عکس، توی قندان و زیر پارچــه رو طاقچه ای 
را وارســی کردیم روز عجیبی بود. هیچ چیز اسرارآمیزی روی 
طاقچه وجود نداشت. چیزی که ارزش عجله کردن برای بزرگ 
شدن را داشته باشد، بزرگ که شــدیم همه طاقچه های جهان 
جادوی رازآلودشــان را از دســت دادند و به لبه های از مد رفته 

گچی روی دیوار تبدیل شدند!

زن هندی نذر عجیبش را 
ادا کرد 

در حالی که زنان هنــدی با موهای براق و بلند خود شــهره جهان 
هستند شهر هیروتانی هند شاهد اتفاق بسیار جالب و عجیبی است. 
در این شهر زنان موهای زیبایشــان را بعد از برآورده شدن حاجت 
خود از ته می زنند. روپا، 28 ســاله و مادر دو دختر اســت. او برای 
سالمتی دخترش نذر کرد و وقتی خواسته اش بر آورده شد به معبد 
رفت تا موهایش را از ته بزنند.افراد زیادی همانند روپا به این وسیله 
نذرشان را ادا می کنند. طبق باور هندوها در ازای برآورده شدن یک 
خواســته می شــود با کوتاه کردن مو آن  را ادا کرد. روپا، موهای دو 

دختر کوچکش را هم فدای نذرش کرد.
 اما موهای بخشیده شــده به معبد چه می شود؟! پاسخ این پرسش 
کمی عجیب اســت؛ موها کمی بعد به مزایده گذاشــته شده و به 

فروش می رسد!
موهای فروخته شده به کشورهای اروپایی صادر می شود که در آن 
کشورها از موهای نذری کاله گیس تهیه شده و به فروش می رسد .

جدول  2020
افقی

1-  شانه- نیکوکاران- دستگاه سوخت پاش کاربراتور
2- رســن و فیلــم آلفرد هیچــکاک- قلب روســیه- 

ستارگان روشن تر و نورانی تر
3- زدنی دردآور- بازار بی رونق- شــب دراز سال که با 

لسان الغیب خلوت می کنیم
4- لقب حر؛ آزاد مرد کربال- سرزنشگر- منقار

5- ســردار رومی که اســپارتاکوس را به صلیب کشید 
و در زمــان مرگ، پارتی هــا به دهــان او طالی مذاب 

ریختند- همنشین و جلیس- نرخ وفی
6- شیر عرب- کال- مرکز کشور پرو

7- شــما و من- یاور- بازیگر فرانســوی اسلحه بزرگ، 
آدمکش و عقرب

8- گل همیشه بهار- خم- نیمه اتمی- اقیانوس ساکت
9- کرمینه- پدربزرگ قپان- فلز ادیسون

10- ربیع- روباه صحرا دستیار هیتلر- قالب
11- باخبر و مطلع- حلزون- مخترع میکروسکوپ

12- تلخ- مخترع لیزر- شجاعت
13- مانع- وزیدن باد- بچه سگ

14- نــام کوچک ونگــوگ نقاش گــوش بریده 
هلندی کــه در فقر مرد- شــتر تنــدرو- مرکز 

بنگالدش
15- از دین برگشتن- غیر مسلمان- دانه خوشبو.

عمودی
1-  زبان دست شماست- شعرو غزل- به مراد دل 

رسیده
2- الفت- نامه ها- مخترع تاکسی متر

3- بهانه گیری و اشکال تراشــی- نامادری یا زن 
بابا- واحد چینی آالت

4- مظهر پلیدی هــا- خواروبــار- از اصول دین 
اسالم

5- پادشاه- استاندار- رمق
6- قلــب ایتالیا- بخــل و کم بینی- بانــی جام جهانی 

فوتبال
7- ورزش برفی- پله اتوبوس- اولین روز هفته

8- سینمای سوخته در انقالب- ســوره زنان در قرآن- 
قصر حکومتی- شهر موسیقی

9- ابوی- موش خرما- گرزآهنی
10- فیلم درویش و اســتیون اسپیلبرگ- کامل شده- 

نیمه بینا
11- دست عرب- بی آن آنتوان زیست- استان

12- مسخ ســینمایی- کدورت خاطر- شاعر شیلیایی 
که به خاطر کتاب بیست شعر عاشقانه جایزه نوبل را برد

13- زباندار بی زبان- اعتماد و یقین- پوســت ســیاه 
درختان

14- چوپ پهن کردن لواش- وزنه بردار فقید رشتی که 
قهرمان جهان شد- سکسکه

15- سالوس و دو رو و رمان مولیر- فقر و نداری- طایفه 
و عشیره.
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ساخت بزرگ ترین فضای سبز جهان 
در قلب داالس

داالس، در پی ایجاد یک منطقه طبیعی به مســاحت بیش از 4 
هزار هکتار در منطقه ای به نام کریدور رودخانه ترینیتی است. 
این پروژه اطالع می دهد که شــهر در مورد سبز کردن محیط 
خود بسیار جدی اســت. پس از تکمیل شدن، این منطقه حدود 
10 برابر مساحت ســنترال پارک خواهد شــد. این طرح، حول 
سه پروژه جداگانه ســازمان داده شــده که به ایجاد یک فضای 
سبز منســجم برای تفریح و لذت بردن شهروندان داالس کمک 

خواهد کرد.
 در این پروژه زمیــن های باز بــه فضایی با زمین هــای بازی، 
مسیرهای طبیعت گردی و چمن زار تبدیل خواهد شد. همزمان 
این پروژه جاری شــدن ســیل را به حداقل می رساند. با کمک 
مالی 50 میلیون دالری کــه در اکتبر اخیر به این پارک شــد، 
شاهد پیشرفت ســریع آن به سوی تکمیل شــدن هستیم. در 
کنار پارک، 4 هزار هکتار زمین به زمین های گلف، پارک اســب 

سواری و مرکز اودوبان رودخانه ترینیتی تبدیل شده است. 

تصاویر روز

رژه مقابل آرامگاه فیدل کاسترو در کوبا جشن روز نیروی دریایی هند

دریاچه ای که حیوانات را 
مومیایی می کند

دریاچه »ناترون« در تانزانیا، یکی از عجیب ترین دریاچه های 
دنیاست. این دریاچه در نگاه اول همچون موزه به نظر می آید؛ 
آن هم با تعداد زیــادی پرنده و حیوانات که به شــکل طبیعی 

خشکشان زده و مجسمه شده اند.
بنا بر این گزارش، این موجودات به دلیل ترکیبات شــیمیایی 
موجود در دریاچه و فضای اطراف آن به این شــکل درآمده اند. 
دلیل اصلی ســنگ شــدن حیوانات در این منطقه، ترکیبات 

قلیایی و شیمیایی خاص آن است. 
دانشــمندان می گویند ماده موجود در ناترون، همان ماده ای 
است که مصریان باستان برای مومیایی کردن اجساد خود از آن 

استفاده می کردند. 
باکتری های موجود در ایــن دریاچه، رنگ منحصــر به فرد و 
زیبایی به آن بخشیده اســت. درجه حرارت ناترون گاه به 104 

درجه فارنهایت هم می رسد.

کشکول
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امام علی ) علیه السالم(:
دانشمند آن است كه از فراگیرى دانش ملول نگردد.
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