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در چارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، دیروز از 
ســاعت 15 و 30 دقیقه تیم های ذوب آهن و پیکان در ورزشگاه 
فوالدشــهر به مصاف هم رفتند. نیمه نخست این دیدار در حالی 

به پایان رسید که تک گل مرتضی تبریزی باعث شد ذوب آهن ...

حاال نوبــت واکنش قاطعانــه ایران اســت؛ همــان چیزی که 
رهبرمعظم انقالب چندروزقبل در دیدار با بســیجیان سراســر 
کشــور، درصورت نقض برجام ازســوی آمریکایی ها وعده آن را 

دادند. جمعه شب، مجلس سنای آمریکا تحریم های...

قائممقامسازمانفنیوحرفهای:

آمار بیکاری در اصفهان نگران کننده است

شایعهعجیبرنگواقعیتبهخودمیگیرد؟

ویسی در سایپا؛ یحیی در سپاهان!
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منتظر واکنش ایران باشید
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امیردریادار حبیب  ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
به مناسبت روز نیروی دریایی اظهار داشت: در شروع 
جنگ تحمیلی تصور دشمن این بود که نیروی دریایی 

آمادگی دفاع از مرزهای آبی ایران را ندارد اما چندی 
نگذشــت که به طور کامل در عرصه دریا شکست را 
پذیرا شــد و اگر کمک های خارجی به صــدام نبود 

نمی توانست جنگ را ادامه دهد. فرمانده...

فرماندهنیرویدریاییارتش:

اجازه نمی دهیم
هیچ شناوری به مرزهای ما نزدیک شود
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پیشنهاد سردبیر:
منتظر واکنش ایران باشید

پارلمانسیاست خارجهنیروهای مسلحدیدگاه

داود محمــدی عضو فراکســیون امیــد مجلس اظهار 
کرد: خوشــبختانه قانون اساسی در زمینه های مختلف 
راهکارهایی دارد که اصل تفکیک قوا یکی از آنهاســت، 
البته در رأس مقام معظم رهبری فصل الخطاب هستند و 
در زمینه های مختلف رهنمودهای الزم را ارائه می دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ســران قوا 
باید هر چه زودتر جلســات خود را تشکیل دهند، ابراز 
کرد: قطعا تشکیل جلسات کمک زیادی به ایجاد تفاهم 

می کند و با ایجاد تفاهم مشکالت حل می شود.
این نماینــده اصالح طلب مجلس افــزود:  گاهی اوقات 
مطالبی مطرح می شود و سران قوا هم نظراتی داشته که 
اعالم می کنند و ممکن است با هم تفاوت داشته باشد، 
اما این  تفاوت ها و تناقض ها در بیان نظراتشــان در اداره 

کشور مشکالتی را به وجود می آورد.
وی در پایــان گفت: مباحثی هم که اخیــرا پیش آمده 
نگران کننده بود، به طور طبیعی این مســائل به وجود 
می آید اما اینکه بماند و حل نشــود غیرطبیعی است؛ 
لذا فکر می کنم برگزاری جلســات و گفت وگو می تواند 

کمک کننده باشد.

حمید ابوطالبی معاون سیاســی دفتر رییس جمهور در 
توییتی درباره نتیجه اجــالس اوپک و همکاری تهران و 
مسکو نوشــت که گفت وگوی مفصل تلفنی روحانی و 
پوتین، یک روز پیش از اجالس اوپک، نشــان داد زمانی 
که قدرت های بــزرگ توافق می کنند، می توان شــاهد 
تحوالت بزرگی بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اولین 
نماد این تحــول در اجالس اوپک بود و ایران و روســیه 
توانستند با توافق منصفانه بر میزان تولید و رضایت اعضا 

گام بلندی در بازار نفت بردارند.
 ابوطالبی دومین تحول را در زمینه حل و فصل معضالت 
منطقه ای برشمرد و افزود: از عراق و سوریه تا یمن، ایران 
و روســیه مصمم  هســتند پیش از آنکه واقعا دیر شود 
منطقه را سامان دهند؛ لذا پس از سفر اخیر وزیر خارجه 
و مقامات امنیتی ترکیه، پوتین هم به زودی نماینده ای 

ویژه به تهران خواهد فرستاد. 
وی تصریح کرد: اما سومین تحول می بایست در سیاست 
و امنیت در خلیج فــارس صورت پذیرد کــه درایت در 
اجالس هفته آینده کشــورهای جنــوب خلیج فارس 

می تواند راهگشای آن باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس:

جلسات سران قوا باید هر چه 
زودتر تشکیل شود

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور:

پوتین به زودی نماینده ای ویژه 
به تهران خواهد فرستاد

 فرمانده نیروی دریایی ارتش:

اجازه نمی دهیم هیچ شناوری 
به مرزهای ما نزدیک شود

نایب رییس مجلس:

استیضاح وزیر راه قبل از 
بررسی موضوع عاقالنه نیست

امیردریادار حبیب  ا... ســیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
به مناســبت روز نیروی دریایی اظهار داشت: در شروع 
جنگ تحمیلی تصور دشمن این بود که نیروی دریایی 
آمادگی دفاع از مرزهای آبی ایــران را ندارد اما چندی 
نگذشت که به طور کامل در عرصه دریا شکست را پذیرا 
شد و اگر کمک های خارجی به صدام نبود نمی توانست 

جنگ را ادامه دهد.
فرمانده نیروی دریایی افزود: یکی از نتایج موفقیت های 
نیروی دریایی در جنگ، نشان دادن توانمندی های نظام 
جمهوری اسالمی در عرصه دریا بود که کسی دیگر فکر 
تعرض به منابع و منافع جمهوری اسالمی در عرصه دریا 

را نداشته باشد. 
امیر سیاری در ادامه گفت: نیروی دریایی ارتش و سپاه 
پاسداران تمام تحرکات کشورهای منطقه و فرا منطقه 
را در خلیج فــارس، تنگه هرمز، دریای عمان و شــمال 
اقیانوس هند را رصد می کنند و بــه هیچ عنوان اجازه 

نمی دهیم هیچ شناوری به مرزهای ما نزدیک شود.

مسعود پزشــکیان در خصوص تالش نمایندگان استان 
برای اســتیضاح وزیر راه، اظهار کرد: ابتــدا باید معنای 
استیضاح را تعریف کرده و سپس در خصوص استیضاح 
کردن وزیر تصمیم بگیریم؛ زیــرا تصمیم گیری قبل از 
بررســی موضوع و اســتخراج اطالعات، عاقالنه نیست. 
وی افزود: ضروری اســت ابتدا موضوع را بررسی کرده و 
با توجه به اطالعات کسب شــده، اگر نیاز باشد وزیر را به 
چالش بکشانیم، استیضاح می کنیم، اما اگر در روند کار 

مشکلی نباشد، استیضاح وزیر منطقی نیست.
پزشکیان در پاسخ به این ســوال که آیا با استیضاح وزیر 
راه موافقید؟ گفت: تا زمانی که به طور کامل به اطالعات 
دست نیابیم، نمی توانیم در این خصوص تصمیم بگیریم. 
نایب رییس مجلس شورای اســالمی در خصوص اینکه 
گفته می شود تاکنون 70 امضا برای استیضاح وزیر جمع 
شده، تصریح کرد: با حذف افراد مشکالت حل نمی شود. 
حذف نفرات بدون حل مشکالت و رفع عقب ماندگی ها 
چه سودی دارد؟ با زیرساخت های کنونی هرکس هم که 

بیاید، این مشکالت رخ می دهد.

بین الملل

صدها نفر از مردم آمریکا در اعتراض به سیاســت های 
»دونالد ترامپ« مقابل برج وی در شیکاگو تجمع کردند. 
بنا بر گزارش شبکه »راشاتودی«، این تظاهر کنندگان 
شــعارهایی چون »نه بــه ترامــپ، نه بــه آمریکای 
نژادپرســت« و یا »نه به تنفر، نه به تــرس، از مهاجران 

استقبال می کنیم« سر می دادند.
معترضان به سیاست های دونالد ترامپ، اطراف محدوده 
برج ترامپ راهپیمایی کرده و تمام پیاده روهای منطقه را 
مسدود کرده بودند. اعتراضات علیه دونالد ترامپ درست 
از روز بعد از انتخابات آمریکا و زمانی که نتایج انتخابات 
اعالم شد، در بسیاری از شهرهای آمریکا آغاز شده است 
و معترضان هر از گاهی با سازماندهی تظاهراتی جدید 
به خیابان ها می آیند و مخالفت خود را با سیاســت های 
ترامپ اعالم می کنند. تظاهرات علیه ترامپ نه تنها در 
آمریکا بلکه در شهرهای دیگر کشورها نظیر انگلیس و 

آلمان در مقابل سفارت های آمریکا نیز برگزار شده است.

به نقل از المســیره، نیروهای ارتــش و کمیته های 
مردمــی یمن به عملیــات قهرمانانه خــود در عمق 
عربســتان ادامه دادنــد و پیشــروی های جدیدی 
را کســب کردند. بر اســاس این گــزارش، ارتش و 
کمیته های مردمی یمن روز پنجشنبه مراکز تجمع و 
خودروهای ارتش سعودی در پایگاه نظامی السدیس 
در نجران را هدف قرار دادنــد. همزمان با این تحول، 
جنگنده های ائتالف متجاوز ســعودی دو بار منطقه 
الفرع در البقع در نجران را بمبــاران کردند. ارتش و 
کمیته هــای مردمی یمن همچنیــن مراکز تجمع و 
دژهای ارتش ســعودی در پایگاه نظامی المخروق را 
هدف قرار دادند. تک تیرانــدازان ارتش یمن نیز یک 
ســرباز ســعودی در پایگاه نظامی العش را از پای در 
آوردند. یگان توپخانه ای ارتش یمن همچنین مراکز 
تجمع ارتش سعودی در پایگاه نظامی الکرس را هدف 
قرار دادند. ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین 
 ســه ســرباز ســعودی را در پایگاه نظامی الکرس و 
قائم زبید در الخوبــه از پای در آوردند. حمالت ارتش 
یمن در راستای پاســخ به جنایات روزانه ای است که 
جنگنده های ائتالف متجاوز ســعودی در استان های 
مختلــف یمن در ســایه ســکوت و تبانــی عربی و 

بین المللی مرتکب می شوند.

تظاهرات علیه ترامپ در 
آمریکا همچنان ادامه دارد

ادامه عملیات ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در خاک عربستان

در حاشیه قوه قضاییه

محمود صادقی نماینده مردم تهران از حضور وزرای دادگستری و اقتصاد 
در مجلس برای پاسخگویی راجع به حساب های بانکی قوه قضاییه ظرف 
دو هفته آینده خبر داده است.این نماینده مجلس در صفحه توییتر خود 
نوشته طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد ظرف 
دو هفته آینده باید برای پاســخ به سوال درباره حســاب های بانکی قوه 
قضاییه در مجلس حاضر شوند. وی ۲۳ آذرماه را به عنوان تاریخ احتمالی 
حضور وزیر اقتصاد برای پاســخ به سوال درباره حســاب های بانکی قوه 
قضاییه دانسته اســت. صادقی همچنین گفته است: وزیر دادگستری بعد 
از روز یکشنبه ۲۱ آذر برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره حساب های 
بانکی قوه قضاییه در کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس حضور خواهد 
یافت. این نماینده مجلس همچنین تصریح کرده است که بر اساس اصل 
۱۶0 قانون اساســی وزیر دادگستری مســئولیت کلیه مسائل مربوط به 

روابط  قوه قضاییه با قوه مجریه را به عهده دارد.

واکنش حدادعادل به 
حاشیه سازی ها

حضور وزرای دادگستری و اقتصاد در مجلس؛ 

برای پاسخگویی راجع به 
حساب های بانکی قوه قضاییه

جمعه شب، مجلس سنای آمریکا تحریم های ده ساله علیه ایران 
را تصویب کرد. طرحی که پیش از این به تایید مجلس نمایندگان 
آمریکاهم رسیده بود و این بار نوبت قانونگذاران سنا بود تا با 99 
رای مثبت و هیچ رای منفی این طرح را تصویب کنند. حتی یک 
ســناتور در مخالفت با تصویب این طرح سخن نگفت. در مقابل، 
تمامی سناتورها از تمدید تحریم های ده ساله علیه ایران استقبال 
کرده و خواســتار امضا شدن آن از ســوی »باراک اوباما« رییس 

جمهور این کشور شدند.
اما فقط این نبود.  پــس از تصویب این طرح کــه با اجماع ۱00 
درصدی کنگره همراه بود، نوبت به سخنرانی های خصمانه علیه 
کشورمان رسید تا پازل عهدشکنی و توطئه چینی دشمن سی و 
چندساله ایران تکمیل شود. سناتور »باب کورکر« رییس کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ضمن تقدیر از تصمیم کنگره 
برای تمدید تحریم های ایران، گفت: »تمدید قانون تحریم های 
ایران به )دونالد( ترامپ رییس جمهور منتخب و دولت او ابزار الزم 

برای عقب راندن اقدامات خصمانه نظام ایران را می دهد.«
 »ادرویس« رییس کمیتــه امور خارجی مجلــس نمایندگان 
آمریکا هم با استقبال از تصویب این طرح در سنا، آن را مایه حفظ 
 امنیت ملی ایاالت متحده توصیف کرده و نوشت که اکنون نوبت 

رییس جمهور آمریکاست تا آن را امضا کند.
 »پاول رایان« رییس مجلس نمایندگان، اظهار داشت که منتظر 
تصویب شــدن این طرح، ارسال آن به ریاســت جمهوری و در 

نهایت تبدیل شدن آن به قانون است.
 سناتور »جان بوزمن« از ایالت آرکانزاس نوشت: »رییس جمهور 
اوباما با هر درخواســتی از ایران طی مذاکرات توافق هســته ای 
موافقت کرد و ایران نیز پاسخ او را با دستیابی به سامانه های جدید 

تسلیحاتی، ناپایدار کردن خاورمیانه و حمایت از تروریسم داد.«
            

 »می خواهند ایران را بابت اقداماتش پاســخگو نگه دارند.« این 
برهان آمریکایــی ها و درواقع توجیه آنها برای این عهدشــکنی 
آشکار در روز روشن است. می خواهند اهرم فشار خود علیه ایران 
را همچنان با قدرت در دست نگه دارند و برایشان اهمیتی ندارد 
که برجام یک توافق دوجانبه نیست که به این راحتی ها بتوان زیر 

میز بازی زد و قانون را زیرپا گذاشت. 
مسئوالن کشورمان طی روزهای گذشــته بارها به این موضوع 
اشــاره کردند که برجام یــک توافق بین المللــی و چندجانبه 
اســت و به جز آمریکا کشــورهای دیگری نیز درگیر این توافق 
هســتند و آمریکا نمی تواند یکطرفه نقض برجــام کند. ترامپ 
که وعده داده بود درصورت پیروزشــدن در انتخابات ریاســت 
جمهــوری آمریکا، به این توافــق پایان خواهــد داد، حاال طرح 
تصویب شــده ای را در دســت دارد که می تواند به پشتوانه آن 
تحریم های غیرقانونی علیه کشــورمان را ده سال دیگر تمدید 
کند. طرحی که فقــط امضای بــاراک اوباما را کــم دارد. آقای 
پرزیدنت که تا چندروز دیگر به »رییس جمهور ســابق« تبدیل 

خواهد شــد، پیش تر گفته بود این طرح را درصورت تصویب در 
سنا، وتو خواهد کرد اما حاال پس از دســته گل جدید در سنای 
آمریکا، رســانه های آمریکایــی خبر می دهند کــه اوباما توان 
چنین کاری را نــدارد و طرح تصویب شــده را امضــا و آن را به 
صورت قانون درخواهدآورد. پیش از این یک مقام ارشــد دولت 
اوباما بــه خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته بود کــه در صورت 
 تایید این طرح در ســنا، اوباما آن را امضا کرده و به صورت قانون 
درمــی آورد.  همزمــان خبرگــزاری رویتــرز، از قــول برخی 
دستیارهای قانونگذاران کنگره نوشت: انتظار می رود اوباما مصوبه 

کنگره را امضا کرده و آن را به صورت قانون درآورد.
             

اما بالفاصله پس از اقدام ســنای آمریــکا در تصویب این طرح 
جنجالی، نوبت به مسئوالن کشورمان رســید تا واکنش نشان 
دهند. بهرام قاسمی ســخنگو ی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: همانگونه که مکررا توسط مقامات عالی رتبه کشور اعالم 
شده است، مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای 
تمدید تحریم ها علیه ایــران مخالف برجــام و تعهدات آمریکا 
در حقوق بین الملــل مبنی بر عدم مداخلــه در روابط داخلی و 
بین المللی ســایر کشورهاســت...آمادگی الزم برای پاسداری 
 موثر، قوی و مدبرانه از حقوق مردم ایران در هر شرایطی را ایجاد

 کرده است.
  سرلشکر سیدحســن فیروزآبادی مشــاور عالی رهبری هم در

 گفت و گویــی که دقایقی پیــش از تصویب این طرح در ســنا  
منتشر شد، هشدار داد: سنای آمریکا قبل از دادن رای به تمدید 
تحریم ها علیه ایران که نقض برجام محســوب می شــود، الزم 
است هزینه های سنگین نقض برجام در ابعاد مختلف سیاسی، 

بین المللی، حقوقی، مالی و نظامی آن  را محاسبه کند.
محمدرضا تابش؛ نایب رییس فراکســیون امید مجلس شورای 
اســالمی نیز از تهیه طرح دوفوریتی ممنوعیت خرید کاالهای 
مصرفی آمریکایی در قبال مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر تمدید 

۱0 ساله تحریم های ایران خبر داد. 
ولی ا...نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت 
که تاسیسات هسته ای را فعال تر از قبل ادامه خواهیم داد. حتی 
راکتور آب سنگین اراک را که در آن بتن ریخته شده بود به حالت 

قبل باز می گردانیم.
             

 روز گذشــته کانــال تلگرامــی پایگاه اطــالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری نیزبه تصویب طرح تمدید تحریم های ایران 
در سنای آمریکا واکنش نشان داد.در این کانال تلگرامی فیلمی 
از ســخنان اخیر رهبر انقالب در جمع بســیجیان منتشر شده 
اســت که رهبری معظم در آن دیدار با اشــاره به تمدید قانون 
تحریم های ده ســاله در کنگره آمریکا، خاطرنشــان کردند: اگر 
این تمدید، اجرایی و عملیاتی شــود، قطعا نقض برجام است و 
 بدانند جمهوری اسالمی ایران حتما در مقابل آن واکنش نشان 

خواهد داد.
و حاال آمریکا باید منتظر واکنش قاطعانه ایران باشد. آمریکایی که 

هیچ وقت قابل اعتماد نبوده است. 

»می خواهند 
ایران را بابت 

اقداماتش 
پاسخگو نگه 

دارند.« این برهان 
آمریکایی ها و 
درواقع توجیه 
آنها برای این 

عهدشکنی 
آشکار در روز 

روشن است

حاال نوبت واکنش قاطعانه ایران است. همان چیزی که رهبرمعظم انقالب چندروزقبل در دیدار با بسیجیان 
سراسر کشور ، درصورت نقض برجام ازسوی آمریکایی ها وعده آن را دادند.

به بهانه تصویب طرح تمدید تحریم های ده ساله علیه کشورمان؛

منتظر واکنش ایران باشید

در روزهای اخیر غالمعلی حدادعادل با انتشار چند مطلب در فضای مجازی 
به حواشی ایجاد شــده پیرامون قوه قضاییه واکنش نشان داد و به حمایت 
از آیت ا... آملی الریجانی رییس قوه قضاییه پرداخت که البته با حاشیه هایی 
همراه بود. حدادعادل در این باره گفت: بنده در پاســخ به سوالی که از من 
پرسیده شده بود فرق سوال و تهمت چیست مثالی زدم تا معلوم شود چگونه 
می توان بدترین تهمت ها را درقالب یک ســوال عرضه کرد. بعضی مثال مرا 
در فضای مجازی دستاویز تفاسیری کردند که دربردارنده نسبت هایی ناروا 
به اشخاص می شد و با مسلم گرفتن برداشت های غلط خود به این موضوع 
شاخ و برگ دادند. وی تصریح کرد: حقیقت این است که این نوع برداشت ها 
و تفاســیر به هیچ وجه از متن مثالی که من زدم فهمیده نمی شود. در دل 
مقصود من توهین به شــخص خاصی نبود و تنها خواستم بگویم »درقالب 
سوال تهمت نزنید«! اما برخی با تحریف مثال من به خیال خود حاشیه سازی 

کرده و تالش دارند تا افکارعمومی را از مسئله اصلی منحرف کنند.

سما 
مطیعی

عکس روزیادداشت

یادداشت

خبر

تظاهرات صدها هزار اندونزیایی
علیه فرماندار جاکارتا

صدها هزار اسالمگرای اندونزیایی روز گذشته با بر سر گذاشتن 
کاله های ســفیدرنگ در مرکز »جاکارتا« پایتخت این کشــور 
جنوب شرق آســیا تجمع کردند تا بار دیگر درخواست خود را 
برای دستگیری و محاکمه »باسوکی تجاجاح پورناما« فرماندار 

چینی تبار و مسیحی این کالن شهر مطرح کنند.

به بهانه یک حکم جلب شبانه؛

بهانه به دست معاندان ندهیم

انتقاد از درخواست امام جمعه کرمان 
برای لغو سخنرانی مطهری

ماجرای حکم جلب شــبانه محمود صادقی نماینده 
مجلس شورای اســالمی در شــب اربعین حسینی 
موجی از اظهار نظرها را در رســانه های گوناگون و در بین اقشــار 
مردم برانگیخت.این هیاهو و بازتاب رســانه ای شاید به این خاطر 
بود که دســتگیری یک نماینده مجلس در هیچ گوشــه از جهان 
امری معمول تلقی نمی شــود. طبق اصل هشــتاد و چهارم قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران نیز:هر نماینــده در برابر تمام 
ملت مسئول اســت و حق دارد در همه مســائل داخلی و خارجی 
کشور اظهارنظر کند؛ همچنین اصل هشتاد و ششم قانون اساسی 
نیز اعالم مــی دارد: نماینــدگان مجلس در مقــام ایفای وظایف 
نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کامال آزادند و نمی توان آنها را 
به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و یا آرایی که در مقام 
ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. این دو 
اصل مهم و صریح در قانون اساسی کشــورمان حکایت از قداست 

انجام وظیفه در قامت نماینده ملت در ایران اسالمی دارد.
در سی و هشت سالی که از تاســیس جمهوری اسالمی می گذرد 
تنها یک نماینده در طول دوران نمایندگیش روانه زندان شــد. در 
سال ۱۳79 و در طی دوران متالطم مجلس ششم نماینده همدان 
به دلیل نطقی در مورد قوه قضاییه و به جرم تشویش و نشر اکاذیب 
دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. این امر مورد اعتراض شدید 
نمایندگان مجلس و دولت وقــت قرار گرفت .نماینــده مزبور به 
سیزده ماه حبس تعزیری محکوم شد اما سرانجام  با تهدید رییس 
مجلس آن زمان مبنی بر اســتعفا در صورت آزاد نشــدن نماینده 
مردم و با حکم رییس قــوه قضاییه در نهایت پس از بیســت روز 
آزاد شد تا این نخستین بار باشــد که یک نماینده در طول دوران 

نمایندگیش روانه زندان می شود. 
در ماجرای اخیر نیز محمود صادقی ابتــدا مدعی بود که به دلیل 
نطق میان دســتور چند روز پیش خود در مورد حساب های قوه 
قضاییه احضار شــده اســت ولی در ادامه دادســتان این قضیه را 
کذب خواند و مشــخص شد که وی هشت شــاکی خصوصی دارد 
و اتفاقا یکی از شــاکیانش همکار خودش در مجلس یعنی نماینده 
کاشان است؛ اما این مســئله نیز از اهمیت موضوع که دستگیری 
یک نماینده اســت نکاست. طبق گزارشــات در شبی که ماموران 
برای جلب وی به در خانــه اش مراجعه کرده بودند با پیگیری های 
علی الریجانی رییس مجلس ماموران از بازداشت صادقی منصرف 
شدند همچنین الریجانی روز بعد نیز برای دادستان پیام فرستاده 
بود که فعال از هرگونه اقدام خودداری کننــد. معترضان به تالش 
برای جلــب محمود صادقی نماینــده تهران به ایــن اصل قانونی 
استدالل می کنند که در صورتی که احراز شــود عمل انجام شده 
توســط نماینده مجلس در مقام ایفــای نمایندگــی نبوده هم، 
مقام قضایی حق احضار و جلــب نماینده را نــدارد و بنابر تبصره 
۱ ماده 9 قانــون نظارت مجلس بــر رفتار نمایندگان تشــخیص 
موضوع و مصــداق مواردی که عمــل نماینده مجرمانــه بوده در 
صالحیت هیئت نظارت بر مجلس اســت معتقدند این اقدام بدون 
هماهنگی های قبلی با هیئت رییسه مجلس نباید انجام می گرفت.

در مقابل دادسرای رسانه معتقد اســت شکایت از محمود صادقی 
مربوط به قبل از نماینده بودن ایشان اســت و مشمول تشریفات 
پیش بینی شــده برای احضار نمایندگان نمی شود.شواهد نشان 
می دهد شــاهد ادامه دار بودن این ماجرا خواهیم بود اما آنچه در 
این میان حائز اهمیت اســت  اینکه علی رغم اصل تفکیک قوا در 
جمهوری اســالمی ایران اگر شاهد همکاری ســه قوه درتمامی 
زمینه ها نباشــیم امکان دســتیابی به اهــداف واالی ملی فراهم 
نخواهد شد و اینکه این مســئله به هیچ وجه نباید به تقابلی میان 
قوه قضاییه و قوه مقننه تبدیل شــود و با هیاهوی رسانه ای  اجازه 

سوءاستفاده و سوءبرداشت به رسانه های معاند داده شود. 

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس با تاکید براینکه شورای 
تامین هر استان مسئول برگزاری سخنرانی مسئوالن است، از اظهارات 
امام جمعه کرمان مبنی بر لزوم لغو ســخنرانی »علی مطهری« نایب 
رییس مجلس دراین اســتان انتقاد کرد وگفت: بحث ســخنرانی ها و 
مناظره ها ازهمان ابتدای انقالب توسط مسئوالن نظام حل شده است، 
به طوری که درصدا و ســیمای آن مقطع، بزرگان انقالب ســخنرانی و 
مناظره داشتند. سلیمی با اشاره به اینکه درحال حاضرتمامی سخنرانی 
ها با مجوزهای قانونی انجام می شود، افزود: طبق فرمایشات رهبرمعظم 
انقالب باید کرسی های آزاد اندیشی در کشور برقرار شود و این موضوع 
به آن معناســت که باید برای دانشــجویان محیط هایی فراهم شود تا 
بتوانند مسائل و مشکالت خود را به گوش مسئوالن رسانده و مسئوالن 
به دغدغه های جوانان پاسخ های قانع کننده بدهند؛ بنابراین اگرنتوان 
با سخنرانی مسئوالن به پرسش های جوانان پاسخ داد نمی توان به حل 

مشکالت  امیدوار بود.

ستاره 
کهتری
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
الزام ايرالين ها به همکاری با پرتیراژترين خودروهای امسال کدام است؟ 

مسافران برای ادای فريضه نماز 

برندسازی مراکز خريد

مقام مســئول ســازمان هواپیمایی کشــوری، از الزام ایرالین ها به 
همکاری با مسافران برای ادای فریضه نماز صبح خبر داد.

رضا جعفرزاده یادآور شــد: ایرالین های داخلی، برنامه پروازی خود 
را به صورت 6 ماهه ارائه می کنند و ساعات شرعی اذان صبح نیز در 
طول سال متغیر است؛ به همین دلیل در برخی مواقع ممکن است 
ساعت پروازی با زمان اقامه نماز صبح مسافران تداخل داشته باشد.

وی بیان کرد: از آنجا که ممکن است در صورت انجام پرواز، فرصتی 
برای اقامه نماز صبح در فرودگاه مقصد نباشد شرکت های هواپیمایی 
ملزم به رعایت و همکاری با مسافران برای انجام این فریضه الهی در 
فرودگاه مبدأ هستند. جعفرزاده افزود: ایرالین هایی که تایم پروازی 
آنها با اذان صبح تداخــل دارد، باید اقامه نماز صبح مســافران را در 

اولویت قرار داده و در این خصوص اطالع رسانی الزم  صورت پذیرد.

همیشه شــنیده ایم که افراد در مورد برندهای پوشــاک، مواد غذایی، 
بانک، بیمه و کال  محصوالت و خدمات صحبــت می کنند؛ در حالی که 
مکان ها هم می توانند در فرآیند برندســازی قرارگرفته و سهمی از ذهن 
مخاطبان را به خود اختصاص دهند. مکان های گردشگری، مراکز خرید، 
ساختمان های تاریخی و تفریحگاه ها جزو مکان هایی هستند که در اقصی 
نقاط دنیا در برنامه های برندسازی قرار گرفته و بدین وسیله تداوم جذب 

مشتری را برای خود به اصطالح بیمه می کنند. 
 اینکه گردشگر چگونه به مکان گردشــگری نگاه می کند یا مخاطبان و 
افراد یک شــهر چه ذهنیتی در مورد یک مرکز خرید خاص دارند و چه 
حسی با شنیدن این اسم به آنها دست می دهد و مهم تر از همه اینکه چه 
برچســبی به مکان مورد نظر می زنند، همه و همه از برندی که برای آن 
ساخته شده و پیام هایی نشأت می گیرند که برای مخاطب ارسال شده 
است. به زبان ساده برندســازی مکان، مجموعه فعالیت هایی است که 
می بایست برای تغییر و بهبود تصویر ذهنی مخاطبان و سایر ذی نفعان 
از آن مکان انجام شود؛ لذا داشتن یک رویکرد استراتژیک در برندسازی 
مکان های گردشگری و مراکز خرید، مهم ترین عامل موفقیت در موضوع 
برندسازی آنهاست. برندسازی یک شبه اتفاق نمی افتد و اگر مکانی برند 
شده است نتیجه یک نگاه کامال استراتژیک و با برنامه ریزی دقیق است. 
اولین قدم برای برندســازی یک مرکز خرید، ترسیم چشم انداز آن برند 
است. در گام بعدی باید به استراتژی های مناسب برای تحقق چشم انداز 
پرداخت. همانطور که یک رهبر ارکســتر، اعضای ارکســتر را به سمت 
اجرای عالی و متمایز قطعه موســیقی هدایت می کند، مدیر برند هم با 
داشتن یک رویکرد استراتژیک در  برندسازی، مسئول ساخت برند مرکز 

خرید است. 
نمونه های موفق برندســازی مراکز خرید، نشــان دهنــده وجود نگاه 
استراتژیک و آرمانی مدیریت آن مجموعه نسبت به موضوع برندسازی 
بوده اســت؛ این موضوع در مورد برندسازی مجدد و تحول های بنیادین  
برند مکان نیز پررنگ تر اســت؛ آن زمان که یک مرکز خرید می بایست 
با نگاه جدیدی بازپروری شــود و جایگاه متفاوتــی در ذهن مخاطبان و 

ذی نفعان خلق کند.
در فرآیند برندسازی مراکز خرید، طبق مدل آکر، خلق چهار عنصر اصلی 

برای مخاطب باید مد نظر قرارگیرد:
1-    آگاهی مخاطبان هدف نسبت به برند
2-    تداعی برند مکان در ذهن مخاطبان
3-     ارزش ادراک شده توسط مشتری

4-     وفادارسازی مشتری نسبت به مرکز خرید.
قدم اول در برندســازی این اســت که مخاطبان نســبت به وجود برند 
آگاهی پیدا کنند، مکان را بشناســند و ســپس نســبت بــه آن درک 
درســتی داشــته باشــد. این بدان معناســت که پیام های صحیح در 
 مورد نام برنــد و خدمات قابل ارائــه در آن مرکز تجــاری  و ارزش های

قابل کسب در آن، از طریق رســانه ها برای مخاطبان ارسال شود و آنها 
را مطلع کند به گونه ای که افراد جهت تجربه حضور در آن مکان، اقدام 
کنند. در مرحله آخر وفادارســازی مشتریان مد نظر اســت؛ تا آنجا که 
خودشان مبلغ و توصیه کننده برند این مرکز خرید شوند. به طور مثال 
اگر در شهر اصفهان که از لحاظ رفتار مصرف کننده به گونه ای است که 
اطرافیان فرد، مهم ترین منبع تایید او درزمینــه انتخاب برند برای یک 
مکان مخصوص تفریح یا خرید هستند، یک مرکز تجاری توصیه شود؛ 
این بدان معناست که فرآیند برندســازی به طور کامل اجرا شده است و 

موفقیت برند را به همراه خواهد داشت.
برای رســیدن به این موفقیت نیازمند برنامه ریزی دقیق برای ارائه وجه 
تمایز درخصوص برند و ارزش پیشــنهادی قابل حصول برای مشتریان 
هستیم؛ چنان که نام برند تداعی کننده یک منفعت خاص برای مخاطبان 

بوده و آن را نسبت به رقبا متمایز کند.  
بازار X فقط بازار صنایع دستی است، مرکز خرید Y اختصاص به اجناس 
با قیمت پایین دارد، پاســاژ Z امکانات خوبی برای تفریح و سرگرمی در 
کنار یک خرید خوب ارائــه می کند و اینها یعنی تمایــز، یعنی عناصر 

تداعی کننده برند در ذهن مخاطب!
اکنون می بایست این جایگاه متمایز از طریق بصری سازی برند، تعیین 
اســم برند، لوگو، کاراکتر یا شــخصیت برند، رنگ آمیزی و یکپارچگی 
عناصر برند به مخاطب نمایش داده شــود که معمــوال در ایران این گام 
بســیار ضعیف انجام می شــود. این ابزارها در برقراری ارتبــاط برند با 
مخاطب، ارزشــمند و حیاتی بوده و فرصتی است که متاسفانه صاحبان 
کسب و کارهای تجاری از جمله مراکز خرید از آن غافل هستند. طراحی 
استراتژی پیام، یکی از مهم ترین فعالیت های برندسازی است که این پیام 
معموال از طریق یک شــعار تبلیغاتی جذاب به مخاطب اعالم می شود و 
می بایست بر اســاس رفتار مصرف کننده  و مخاطبان هدف و به سبکی 

مناسب روایت شود.
پس از این مرحله، پیام طراحی شده باید از طریق یک یا چند ابزار ارتباطی 
مناسب به مخاطب انتقال پیدا کند. تبلیغات، روابط عمومی مثل برگزاری 
جشن ها و همایش ها، نمایشگاه ها، سخنرانی شخصیت های محبوب و 
تاثیرگذار در مورد برند، همچنین حامی گری ها، ابزارهای بسیار مناسبی 
برای برندسازی مراکز خرید هســتند. رسانه های جمعی مانند بیلبورد، 
رسانه های چاپی مانند روزنامه و مجالت تخصصی و رسانه های تعاملی 
مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی، می تواند رسانه هایی مناسب برای 

ارتباط با مشتریان باشند.
اکنون خود شــما با نگاه به وضعیت مراکز تجــاری و خرید دراصفهان 
متوجه خواهید شــد که اکثر این مراکز تا چه حد در موضوع برندسازی 
ضعیف عمل کرده اند، پیام واضحی برای مخاطب ارسال نکرده و جایگاه 

متمایزی هم ندارند.
ســخن آخر اینکه مراکز خریدی قابلیت برند شدن دارند که  »صرفا به 

فکر درآمد نباشند؛ زیرا اگر برند شوند، درآمد خودش خواهد آمد.«
)DBA(میالد کوچکیان؛  دکترای حرفه ای کسب وکار
 الهه شاه طالبی؛ کارشناس ارشد تبلیغات و بازاريابی

يادداشت

علی محمد رجالی،  معاون اقتصادی مجمع فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان اظهار داشت: بزرگ ترین 
مانع تولید در ایران در حال حاضر این اســت که کشــور هنوز 
تولید محور نشــده و دولت مردان بخصوص در دولت های قبل 
عقیده ای به تولید نداشتند. وی افزود: تنها کسی که از روز اول 
انقالب تاکنون دغدغه تولید و کار برای جوانان را داشــته، مقام 

معظم رهبری است و باقی تنها حرفش را زده اند.
معاون اقتصادی مجمع فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان اضافه 
کرد: یکی از مشــکالت تولید در ایران عدم تعامل با دنیاست. ما 
با دنیا تعامل نداریم؛ در حالی که اقتصاد مقاومتی باید درونگرا 
و برونگرا باشــد. بایــد از ظرفیت های درونی و جوانان کشــور 
استفاده شود؛ یکی از ظرفیت ها و سرمایه های فوق العاده کشور 
وجود جوانان اســت در حالی که این ســرمایه در کشورهایی 
مانند آلمان و ژاپن وجود ندارد. متاســفانه در کشور به جوانان 
اعتماد نمی شــود. رجالی تصریح کرد: کشــور ما با کشورهایی 
مانند اســراییل کاری ندارد که بخواهد با آنها تعاملی داشــته 
باشد، به هیچ عنوان منظور از تعامل با دنیا تعامل با صهیونیست 
نیست، باید عمال کاری انجام دهیم که صهیونیست را سر جای 
خود بنشــانیم. معاون اقتصادی مجمع فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان ادامه داد: هرجا تکنولوژی غرب با دین، نوامیس و نظام 
در تضاد نباشد، باید از آن تکنولوژی استفاده کرد. کشور شدیدا 

نیازمند استفاده از تکنولوژی های روز دنیاست.
وی اظهار کرد: چینی هــا یک زمانی دور کشورشــان را دیوار 
کشیده بودند اما در سالیان گذشــته به این نتیجه رسیدند که 

باید با دنیا تعامل برقرار کنند، حاال چین به جایی رســیده که 
در سال گذشــته یک هزار و 840 میلیارد دالر صادرات داشته 
اســت؛ در حالی که منابع نفتی ندارد، تنوع معــادن ندارد، در 
چهارراه جهانی قرار نگرفته و از فکر و انرژی ایرانی نیز بی نصیب 
اســت. معاون اقتصادی مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
گفت: ما هنوز انجــام کار تیمی را یاد نگرفته ایــم؛ ایرانی ها در 
کارهای فردی بســیار موفق هســتند و دلیل اینکه در کارهای 
تیمی آنگونه که باید موفق نشــده اند این موضوع اســت که از 
عقل و هوش و انرژی جوانان به طور مناسب استفاده نمی شود و 
مسئوالن کشور طرز استفاده از این پتانسیل بالقوه را نمی دانند. 
رجالی افزود: پیرامون موضوع تعامل با دنیا بحث بســیار است. 
تمام رایزنان اقتصادی ســفارتخانه هاي کشــور باید از فعاالن 
اقتصادی باشند؛ اما متاســفانه بعضا در سفارتخانه ها از رایزنانی 
استفاده می شود که اطالعات زیادي از اوضاع اقتصادی ندارند. 
وی تاکید کــرد: دولت برای موفقیت در رفــع موانع رکود، باید 
به مدت 10 ســال تمام اصناف و صاحبان صنایــع را از مالیات 
معاف کند. مالیات بر مصرف باید در کشــور پیاده سازی شود. 
همان طور که دنیا به این نتیجه رســیده و به این موضوع عمل 
می کند، بهترین و کوتــاه ترین راه برای رفــع رکود، معافیت 
صاحبان صنایع و کل اصناف به مدت 10 ســال اســت. معاون 
اقتصادی مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان اضافه کرد: در 
مقابل اگــر از کل مصرف بین 5 تا 10درصــد مالیات بر مصرف 
دریافت شــود، در این حالت درآمد دولت 2 تا 2/5 برابر ســال 

جاري مي شود و همه از این عمل راضي هستند.

قائم مقام سازمان فنی وحرفه ای کشــور گفت: در اصفهان آمار 
بیکاری نســبت به نورم کشــوری باالتر بوده و این امر بســیار 

نگران کننده است.
رحمت ا... رحمتــی با بیان اینکه عده زیــادی از افراد با امکانات 
آموزش های مهارتی آشــنایی نداشــته یا نقش آنهــا را جدی 
نمی گیرند، اظهارداشت: حدود 8 هزار استاندارد آموزشی وجود 
دارد که از این تعداد 3000 عدد  در حدود 700 مرکز آموزشی 
فنی و حرفه ای دولتی و 8 هزار کارگاه آموزشی زیر پوشش  این 

سازمان آموزش داده می شوند.
وی با اشــاره به اهمیت بــاال رفتن تعداد افرادی که در کشــور 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای را دریافت می کننــد، بیان کرد: 
آمارها نشــان از ایــن دارد کــه 40 درصد نیروی کار کشــور 
آموزش های فنی و حرفــه ای را دریافت می کنند و نیاز اســت 
که این میزان افزایش یابد. وی با بیــان اینکه یکی از مهم ترین 
مصادیق اقتصــاد مقاومتی اقــدام و عمــل، آموزش های فنی 
وحرفه ای است، افزود: جوانان برای رســیدن به اشتغال باید از 
مســیر مهارت آموزی عبور کنند زیرا اقتصــاد مقاومتی مبتنی 
بر افزایش بهره وری اســت و این امر جز از راه آموزش و ارتقای 

مهارت میسر نیست.
رحمتی با بیان اینکه مهارت و تخصص نیروی کار سرمایه مهمی 
برای کشور محسوب می شــود، اظهارداشــت: در بخش هایی 
همچون صنعــت، این مهارت آمــوزی اهمیت و ضــرورت دو 
چندانی پیدا می کند. وی بیان کرد: 700 مرکز در کشور داریم 
و ســالیانه حدود یک میلیون و 500 هزار نفر ظرفیت آموزش، 

800 هزار در بخش دولتی و 700 هزار در آموزشــگاه های آزاد 
فعالیت می کنند. قائم مقام ســازمان فنی وحرفه ای با تاکید بر 
اینکه از اشــخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی ها و صنعت دعوت 
می کنیم آموزش هــای فنی وحرفه ای را فراگیرنــد، گفت: نرخ 
بیکاری در کشــور 12/5تا 13درصد است و متاســفانه در بین 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی به 19درصد می رسد؛ بنابراین باید 

فرهنگ اشتغال و کارجویی را تغییر دهیم.
وی گفت: 2هزار و640 دانشــگاه در سطح کشــور داریم. طی 
زمانی دانشــگاه آزاد و پیام نور برای ارتقای منابع فرهنگ علوم 
انسانی خلق شدند؛ اما متاسفانه امروز خصلت دانشگاه های ما به 

تئوری و مدرک گرایی تبدیل شده است.
رحمتی بیان کرد: کشــور چین با یک میلیــارد و200 میلیون 
جمعیت، 2هزارو480 دانشگاه دارد و در بخش اقتصاد در جهان 
بســیار موفق بوده؛ چرا که نگاه چین در فرهنگ اشتغال تغییر 

کرده است.
قائــم مقــام ســازمان فنی وحرفــه ای کشــور تصریــح کرد: 
فنی وحرفه ای مهارت می آموزد و به دنبال آن با کمک موسسات 
مالی و پولی کشــور و به ویــژه صندوق کارآفرینــی امید، برای 

مشاغل کوچک تسهیالت پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه در اصفهان آمار بیکاری نسبت به نورم کشوری 
باالتر و این امر بســیار نگران کننده اســت، گفت: کارخانه  ای 
که میلیاردها سرمایه می برد، اشــتغال اندکی را ایجاد می کند؛ 
بنابراین باید ظرفیت هایی را ایجاد کنیم تا در زمینه اشــتغال به 

نتایج مثبت برسیم.

معاون اقتصادی مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان:

تعامل با دنیا
راه نجات اقتصاد کشور است

قائم مقام سازمان فنی وحرفه ای:

آمار بیکاری
در اصفهان نگران کننده است

700مرکز در کشور 
داريم و سالیانه از 
حدود يک میلیون 
و 500 هزار نفر 
ظرفیت آموزش، 
800 هزار در بخش 
دولتی و 700 هزار 
در آموزشگاه های 
آزاد فعالیت 
می کنند

دولت برای 
موفقیت در رفع 
موانع رکود بايد به 
مدت 10 سال تمام 
اصناف و صاحبان 
صنايع را از مالیات 
معاف کند. مالیات 
بر مصرف بايد در 
کشور پیاده سازی 
شود

مريم
ياوری

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
خط ریل اصفهان- شهرکرد- خوزستان گفت: در سفر رییس جمهور 
کره جنوبی به ایران، عالقه مندی این کشــور برای ساخت پروژه خط 
ریل اصفهان- شهرکرد- خوزستان اعالم شــد. قاسم قاسمی درباره 
وضعیت راه آهن استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در استان 
خط ریل اصفهان- شــهرکرد- خوزســتان تعریف شــده که یکی از 
مهم ترین و فنی ترین راه آهن های کشور است که جزو پروژه های مهم 
ملی به شــمار می رود. وی ادامه داد: این پروژه قبــل از دولت یازدهم 
تعریف شــده بود ولی اقدامات عملی که باعث پیشــرفت و حرکت 
این پروژه شــود انجام نگرفت؛ اما با ســرکار آمدن دولــت یازدهم، 
 موافقت نامه کمیسیون 215 این پروژه اخذ شــد. برای پروژه آزادراه 

تهران- کاشان- اصفهان نیز به دنبال سرمایه گذار هستیم. 

معــاون هلدینگ اوکانکــت چین، طی دیــدار با نایــب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان، خواســتار برقراری رابطه اقتصادی برد - برد بین 
شرکت های دو طرف برای توســعه روابط اقتصادی شد. یی کینگ، 
معــاون هلدینگ اوکانکت چیــن، در این دیدار خواســتار همکاری 
مشــترک شــرکت های اســتان اصفهان با این هلدینگ شد و بیان 
داشــت: برقراری رابطه اقتصادی بــرد - برد بین  شــرکت های دو 
طرف می تواند روابط اقتصادی دو طرف را توســعه بخشد. وی گفت: 
ساخت فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای مختلف و ارائه کاالهای 
چینی با کیفیت متوسط و باال، می تواند بخشی از این همکاری های 
اقتصادی و تجاری باشــد. وی همچنین خواســتار معرفی برندهای 
چینی از تولیدات گوناگون صنعت ساختمان، لوازم خانگی، پوشاک و 

دیگر کاالها توسط این هلدینگ در استان اصفهان شد.

کره ای ها روی خط ريل 
اصفهان- شهرکرد- خوزستان

معرفی برندهای معتبر 
چینی در اصفهان

تولید انواع خودرو در شرکت ایران خودرو 
در آبان مــاه امســال 61 هــزار و 946 
دستگاه و در شرکت سایپا 56 هزار و 157 

دستگاه اعالم شده است.
براســاس جدیدتریــن آمــار، میــزان 
تولید خودرو تــا پایان آبان ماه با رشــد 
 35/9درصدی، 820 هزار و 463 خودرو

بوده است.
میزان تولید خودروی سواری در این بازه 
زمانی 759 هزار و 871 دســتگاه، وانت  
52 هزار و 129 دســتگاه، اتوبوس 616 

دســتگاه و کامیونت، کامیون و کشــنده 
7هزار و 353 دستگاه است.

میزان تولید خودروهای ســواری در آبان 
ماه امسال 121 هزار و 272 دستگاه است 
که در مقایســه با آبان ماه ســال گذشته 

رشد 138/2درصدی دارد.
تولید وانت نیــز در این بــازده زمانی به 

6هزار و 972 دستگاه رسید.
در آبان مــاه امســال تولیــد کامیونت، 
کامیــون و کشــنده هــم بــا کاهــش 

3/4درصدی، 657 دستگاه بوده است.

پر تیراژترين خودروهای امسال
کدام است؟ 

قیمت انواع خودروی وارداتی

 پــس از گذشــت چیــزی حــدود 10 ســال از ورود اولین 
MVM X33 که به خوبی جای خود را در دل مشــتریان خود 
باز کرد، مدیران خودرو تجربه خوب رانندگی با این خودروی 
شهری را با عرضه نسل سوم آن، دوباره به مشتریان هدیه داده 
اســت. با نگاهی دقیق تر به این محصول جدید، می توان به 
روشنی متوجه سرعت پیشرفت این شرکت در طول این مدت 
شد و این نکته نیز واضح است که محصوالت و تولیدات مدیران 
خودرو بعد از مدت کوتاهی توانسته است به سطح نسبتا خوبی 
 MVM از تکنولوژی دست پیدا کند. خودرو ایکس33 جدید یا
X33 S با قیمت مناســب، جزو انتخاب هــای خوب در بین 
محصوالت کراس اور در بازار بوده و به گفته مسئوالن فروش 
شــرکت مدیران خودرو، در مدت زمان عرضه این محصول، 
اســتقبال از آن فراتر از انتظار بوده است. شرایط فروش فوری 
اقســاطی این خودرو با مبلغ پیش پرداخــت 35 درصد کل 
قیمت خودرو از سوی شرکت منظور شده است تا شرایط ثبت 
نام برای مشتریان با سطح درآمدی مختلف آسان باشد. موعد 
تحویل خودروها نیز 30 روزه اعالم شــده است. براساس این 
گزارش، در مدل MVM X33 S بــه خوبی می توان طراحی 
 زیبا و خصوصیات اسپرتی را مشاهده کرد و باید گفت سواری با 
MVM X33 S حــس رانندگی بــا یک خودروی شاســی 
بلند را در کنار لــذت راندن یک خودروی ســواری به راننده 

منتقل می کند.

تیبا اولین محصول به اصطالح ملی سایپا بود 
که با سروصدای فراوان ابتدا با نام »مینیاتور« 
معرفی شد و ســپس به »تیبا« تغییر نام داد.

چند ســال بعد جهت افزایش تنــوع در بازار 
کسل کننده خودروهای ارزان قیمت و پاسخ 
به بازار تشنه هاچ بک های ارزان قیمت، سایپا 
 نســخه هاچ بک تیبا را بــا کــد 211 و با نام 
تیبا 2 معرفی کرد؛ خودرویی کــه در بازار با 
اقبال مواجه شــده و برخالف اختالف قیمت 
حدود 3 میلیون تومانی با نســخه سدان، به 
فروش مناسبی دست یافت. سپس سایپا چند 
وقت بعد تیبا را که همــواره به خاطر طراحی 
نامناسبش موردانتقاد قرار گرفته بود، به اتاق 
جراحی برده و نسخه فیس لیفت شده آن را با 
کد 232 و با نام ساینا معرفی کرد؛ خودرویی 
که هرچند قرار بود ایــرادات طراحی تیبا را 
برطرف کند اما نتیجه معکوس داشــته و به 
اعتقاد برخی حتی از تیبا هم زشــت تر است! 
حال چند روز پیش، از ســوی یکی از مقامات 
سایپا اعالم شد که این شــرکت جهت تنوع 
بخشــیدن به ســبد محصوالت خود، قصد 
ساخت نســخه هاچ بک ســاینا را با کد 212 
دارد. در حال حاضر محصوالت تولیدی سایپا 

به دو گروه X100 شامل خانواده پراید و گروه 
X200 شــامل خانواده تیبا تقسیم می شود؛ 
بنابراین عــدد اول در کد یا نــام محصوالت 
ســایپا، نمایانگر خانواده خودرو اســت. عدد 
بعدی، کالس خودرو را نشان می دهد که در 
آن، عدد 1 مخصــوص خودروهای هاچ بک، 
عدد 3 مخصوص محصوالت ســدان و عدد 5 
مخصوص خودروهای وانت است. عدد آخری 
هم وضعیت طراحی خودرو یعنی فیس لیفت 
بودن یا نبودن آن  را نشان می دهد. مثال عدد 
131 نمایانگر خانواده X100 یا همان پراید، 
نسخه سدان و طراحی اولیه است درحالی که 
132 به نسخه دوم بودن یا فیس لیفت بودن 
خودرو اشاره دارد؛ بنابراین کد 212 در نسخه 
هاچ بک ساینا به معنای فیس لیفت آن و نمونه 

جدیدی از 211 یا همان تیبا هاچ بک است.
احتماال بــه زودی ســاینا هاچ بک توســط 
ســایپا معرفــی  شــده و در رده قیمــت 
3الی4میلیون تومان بیشــتر از ساینا سدان 
به بازار عرضه می شــود؛ این درحالی است که 
مصرف کنندگان ایرانی هم که از خودروهای 
تکراری و قدیمی خسته شده اند، برای خرید 

آن صف می کشند.

ايکس 33 جديد؛

ماشین تازه ای که با استقبال 
مردم روبه رو شد

جديدترين خودروی سايپا که راهی بازار شده است؛

هاچ بک ساينا با کد212

نمایشگاه خودرو

بازار خودرو

قیمت بازار) تومان(نام خودرو ردیف

73,000,000کیا پیکانتو 2016 1

105,000,000کیا ریو هاچ بک - فول 22016

232,000,000کیا سورنتو اتاق جدید 2/4 فول 2016 + اتوپارک  3

167,000,000کیا اسپورتیج فول 2016   4

166,000,000کیا اپتیما TF فول 2016  5

135,000,000کیا سراتو 2/0- فول 2016  6

135,000,000کیا سراتو کوپه 2016-2/0   7

114,000,000کیا سول EX اتوماتیک 1/6  8

  153,000,000کیا کارنز2016  9
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

انواع سردردها و درمان های طبیعی آنها را بشناسید

محققــان در مطالعه اخیر خــود دریافته اند که چگونه سیســتم 
ایمنی در طول مدت خواب، احیا می شود.

محققان دریافته اند برخی از زیرمجموعه های ســلول های T در 
طول مدت خواب که ریســک عفونت پایین است، در جریان خون 

کاهش می یابند.
ســلول های T نوعی از سلول های ســفید خون هستند و مبنای 
سیســتم ایمنی بدن انســان را تشــکیل می دهند. میزان باالی 
ســلول های T در جریان خــون وجــود دارد و آمــاده حمله به 
ویروس ها و ســایر پاتوژن های حملــه کننده به بدن هســتند.

حتی در طول مدت فاز اســتراحت عمیق، بدن قادر به آزادکردن 
سلول های T، هورمون های رشد و اپی نفرین به جریان خون است 
تا در صورت نیاز با پاتوژن ها مقابله کند. محققان برای تعیین نحوه 
تاثیر کمبود خواب بر سیســتم ایمنی، مطالعه »خواب-بیدار« را 

اجرا کردند.
چهارده داوطلب جوان مرد با میانگین سنی ۲۵ سال در دو مطالعه 
۲۴ ساعته )۸ شــب تا ۸ شب( شــرکت کردند. در یک مطالعه، به 
شرکت کنندگان اجازه داده شد که بین ساعت ۱۱ شب تا ۷ صبح 
بخوابند. در طول مطالعه دیگر، مردان برای ۲۴ ســاعت، بیدار نگه 
داشــته شــدند. نمونه خون هر داوطلب در فواصل مختلف )۹۰ 
دقیقه تا ۳ ساعت( در طول یک دوره ۲۴ ساعته گرفته شد. در بین 
گروه خواب، تمامی زیرمجوعه های ســلول T در مدت ۳ ســاعت 
اول خواب کاهش یافت. با این حال تعداد سلول های T در افرادی 

که اجازه خواب نداشتند باال باقی ماند.
با اینکه تحقیق نشان می دهد ســلول های T جریان خون را ترک 
کردند، اما مشخص نیست که این سلول ها به کجا رفتند. به گفته 
محققان، در برخی از مطالعات قلبی عنوان شده که این سلول های 
T در طول خواب در گره های لنفاوی تجمع می کنند. افت سریع 
ســلول های T در طول خواب بدین معناســت که حتی یک شب 

بدون خواب می تواند بر سیستم ایمنی تاثیر بگذارد.

 قطعات پروتئین تشــکیل دهنده پالک در مغز بیمــاران مبتال به 
آلزایمر ممکن اســت موجب سفت شــدن ماهیچه قلب و افزایش 
ریسک نارسایی قلبی در آنها شود. قطعات پروتئین، »آمیلوئید بتا« 
نامیده می شــوند. آزمایش نمونه های بافت قلب مشخص کرده که 
قلب بیماران آلزایمری دارای میزان باالی آمیلوئید بتاست و قطعات 
چسبنده آن، موجب ایجاد پالک بین نورون ها می شود که عالمت 
و نشانه بیماری آلزایمر هستند. به گفته محققان، رسوبات مشابه در 

قلب این افراد هم مشاهده شده است.
دکتر فدریکا دل مونته، پژوهشگر ارشد از دانشکده پزشکی هاروارد، 
در این باره می گوید: »ما دریافتیم که برخی از انواع نارســایی قلبی 
اساسا ناشی از بیماری آلزایمر در قلب بوده و دارای تاثیر بیولوژیکی 
مشابهی هســتند که در یک نوع بر مغز و در نوع دیگر بر قلب تاثیر 

می گذارند.«
این مطالعه شامل ۲۲ فرد مبتال به آلزایمر با میانگین سنی ۷۹ سال 
بود که طی آن، آنها با ۳۵ فرد سالم در گروه کنترل با میانگین سنی 

۷۸ سال مقایسه شدند.
آزمایشات نشــان داد افراد مبتال به آلزایمر دارای ضخامت بیشتری 
در دیواره بطن چپ قلب شان هســتند. به گفته محققان، در چنین 
شرایطی، بطن ها دارای توانایی کمتری در انبساط و دریافت خون 

قبل از پمپاژ آن به قلب بودند.
به گفته تیم تحقیق، افزایش میزان آمیلوئید بتا، در سایر بافت های 
بدن بیمــاران آلزایمری از جملــه روده، کلیه هــا و ماهیچه ها نیز 

مشاهده شده است.

 زنان بلندقدتر تا رسیدن به اواسط دهه ۷۰ زندگی خود احتماال 
بیشتر دچار مشــکالت فیزیکی و روانی در مقایســه با همتایان 
کوتاه قدتر خود می شــوند. به گفته محققان زنــان بلندقامت تر 
می توانند با انجام برخی اقدامات خود را از تاثیرات منفی قد بلند 
برهانند. چندین فاکتور از جمله ژنتیک و برخی شرایط خاص بر 

سرنوشت افراد بلندقامت تاثیر می گذارد.
به گفته ونجی ما، سرپرســت تیــم تحقیق از دانشــگاه هاروارد، 
مطالعه قبلی نشــان داده اســت که افراد بلندقامت تر از ریسک 
کمتر ابتال به بیماری قلبی برخوردار هســتند، اما ریســک بروز 

سرطان در آنها بیشتر است.
»ونجی ما« در ادامه تاکید می کند که محققان نمی دانند چگونه 
قامت بلند زنان با افزایش ســن بر ســالمت عمومــی آنها تاثیر 
می گذارد. در ایــن مطالعه، محققان داده هــای بیش از ۶۸ هزار 
زن را بررسی کردند. قد زنان به همراه اطالعات مربوط به شاخص 
توده بدنی، وضعیت سیگار کشــیدن، میزان فعالیت بدنی و رژیم 
غذایی شــان در ســال ۱۹۸۰، زمانی که میانگین سنی شان ۴۴ 

سال بود، ثبت شد.
رونــد پیگیــری افــراد تحــت مطالعه تــا ســال ۲۰۱۲ ادامه 
داشــت. در ســال ۲۰۱۲ محققان تعیین کردند کــه کدامیک 
از زنان دارای معیارهای »پیری ســالم« هســتند. پیری ســالم 
در رابطــه با زنی اســت که مشــکل حافظه، مشــکل فیزیکی و 
محدودیت های ســالمت روان را گزارش نکرده باشــد و عاری از 
۱۱ بیماری مزمن نظیر ســرطان، دیابت نوع۲ و نارســایی کلیه 
باشد. زنان براســاس قدشان به ۵ گروه تقســیم شدند: میانگین 
قد گروه هــا به ترتیــب ۱۵۷/۵ســانتی متر، ۱۶۰ ســانتی متر، 

۱۶۲/۶سانتی متر،۱۶۷/۶سانتی متر و ۱۷۲/۲سانتی متر بود.
محققــان دریافتند در مقایســه با گروهی که میانگین قدشــان 
۱۵۷/۵ ســانتی متر بود، زنان گروه ۱۷۲/۲ ســانتی متر کمتر از 
معیارهای پیری سالم برخوردار بودند. دقیقا مشخص نیست که 
چرا زنان بلندقدتر دارای معیارهای پیری سالم کمتری هستند. 

در مطالعات بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.
اما محققان بعد از مطالعه فاکتورهای سبک زندگی زنان از جمله 
رژیم غذایی، دریافتند زنان بلندقدی که تغذیه سالم تری داشتند 
نســبت به زنان بلندقدتر گروه خود، از وضعیت بهتری برخوردار 

بودند.
از این رو محققان رژیم غذایی ســالم غنی از میوه، ســبزیجات و 
غالت کامــل را توصیه می کنند کــه تاثیر مثبتــی بر وضعیت 

سالمت زنان بلندقد دارد.

پژوهش ها نشان می دهد؛

نحوه عملکرد سیستم ايمنی 
در طول خواب

گزارش يک مطالعه جديد؛

پالک های پروتئین آلزايمر 
به قلب آسیب می رساند

مطالعه جديد محققان نشان می دهد؛

زنان بلندقدتر،  سبزيجات بیشتری 
مصرف کنند

 محققان جهش ژنی را شناســایی کرده اند کــه می تواند 
مرتبط با آغاز اولیه بیماری پارکینسون در افراد سفیدپوست 
باشد. محققان دانشــگاه ایالتی آیوا عنوان می کنند جهش 
در ژنی اتفاق می افتد که عامل تولید دوپامین در مغز است 
و تاثیر آن بخصوص در افراد زیر ۵۰ ســال قوی تر است. به 
گفته محققان، ســفتی و از بین رفتن عملکرد عضالت در 
بیماران پارکینســون، با کاهش میزان دوپامین در بخشی 
از مغز که حرکات را کنترل می کند، مرتبط اســت. بیماری 
پارکینسون یک اختالل حرکتی پیشرونده است که موجب 
رعشه و ســفتی ماهیچه ها می شود. به گفته محققان، سن 
موجب تفاوت قابل توجهی در بروز آن می شود؛ چرا که افراد 
زیر ۵۰ســال با این جهش ژنی، ۴۵ درصد بیشتر در معرض 
ریســک ابتال به بیماری قرار دارند، درحالی که این جهش 

دارای حداقل تاثیر بر افراد مسن تر خواهد بود.

دانشمندان به این نتیجه رســیده اند که پاسخگویی به نیاز 
امنیت و عشق در کودکان می تواند مغز آنها را برای فراگرفتن 
اتفاقات مختلف گیراتر کند.  آخرین مطالعات علمی نشــان 
می دهد حــرف زدن با نــوزادان، خواندن اشــعار کودکانه،  
رفتارهای محبت آمیز و مراقبت هــای صمیمانه، به صورت 
مستقیم روی آنها اثر می گذارد و این اتفاقات باعث می شود 
مغز نوزادان بهتر رشــد کند. محققان می گویند پاسخگویی 
به نیاز امنیت، ایمنی و عشــق در نوزادان موجب می شــود 
ارتباطات داخلی مغــز آنها به خوبی شــکل بگیرد و فرآیند 
یادگیری مسائل مختلف در آنها از دیگر همسن و ساالنشان 
بهتر شود. این خبر، نتایج حاصل از پروژه اسکن مغزی نوزاد 
در دانشگاه کمبریج است که دانشمندان بر اساس آن متوجه 
شدند مهربانی با این گروه از افراد می تواند باعث شود مغز آنها 

به صورت کارآمدتری مسائل را تحلیل کند.

رفتار محبت آمیز با نوزادان
مغز آنها را گیراتر می کند

پیام سالمتورزش درمانی

دانستنی ها

محققان عنوان می کنند:

تاثیر سبک 
زندگی سالم بر 

سالمت روان افراد

 سبک زندگی ســالم نه تنها با ســالمت بهتر فیزیکی همراه است 
بلکه بــر ســالمت روان هم تاثیــر دارد. مطالعه جدیــد محققان 
دانشــگاه آبردین انگلستان نشــان می دهد داشتن سبک زندگی 
ســالم تر می تواند موجب افزایش عملکرد اجرایــی مغز یا قدرت 
ذهن در اعمال خودکنترلی، تعیین و تحقق اهداف و حل مســائل 
و مشکالت شــود. یافته ها همچنین نشــان می دهد این ارتباط 
یک حلقه بازخوردی اســت، بدین معنا که عملکرد اجرایی بیشتر 
موجب می شود فرد ســبک زندگی سالم تری داشــته باشد و در 

مقابل، عملکــرد اجرایی اش بهبــود یابد. محققــان این مطالعه، 
داده های جمع آوری شده ۴۵۵۵ فرد بزرگسال را طی مطالعه ای 
در انگلستان مورد بررسی قرار داده و رابطه بین فعالیت فیزیکی و 
عملکرد اجرایی را بررسی و تحلیل کردند. به عالوه سن، جنسیت، 
ســطح تحصیالت، میزان ثروت و بیماری شــرکت کنندگان نیز 
مدنظر قرار گرفته شــد. طبق این مطالعه مشــخص شد فعالیت 
فیزیکی و عملکــرد اجرایی در کنــار هم عمل مــی کنند؛ بدین 
معناکه باعث بهبــود یکدیگر می شــوند. این مطالعــه متمرکز 

بر رابطه فعالیــت فیزیکی با عملکرد اجرایی بــود اما این احتمال 
وجود دارد که حلقه بازخوردی روانی مثبتی نیز با خوردن غذاهای 
مغذی داشته باشد. دکتر جولیا آلن، عضو تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »افرادی که در سبک زندگی شان تغییر ایجاد می کنند، 
به عنوان مثال در فعالیت فیزیکی شــرکت کــرده، کمتر غذاهای 
فرآوری شده خورده یا بیشتر میوه و سبزیجات مصرف می کنند، 
می توانند به مرور زمان شاهد بهبود عملکرد مغزی شان باشند و با 

افزاش سن، سالمت خود را نیز حفظ کنند.

ژن جديد »پارکینسون« 
شناسايی شد

کارشناســان می گویند بهترین راه برای کاهش وزن پیاده روی 
است. اگر شما در اطراف شــهر راه بروید متوجه افرادی خواهید 
شــد که تند پیاده روی می کنند. اما آیا می دانید با وجود اینکه 
پیاده روی تند در کاهش وزن تاثیر چشــمگیری دارد، راه رفتن 

عادی هم برای اینکه اندام شما را متناسب نگاه دارد مفید است؟
هفت راهنمــای پیاده روی که برای کاهــش وزن ذکر خواهیم 
کرد، اقدامات حیاتی را به شــما معرفی می کنــد که می توانید 
بواســطه آنها به طور موثر، امن و مداوم، تنها با پیاده روی ساده، 
وزن کم کنید. با این حال باید در کنار این نوع ســاده از ورزش، 
حواستان به خورد و خوراکتان هم باشــد. اگر می خواهید وزن 
کم کنید، باید مقدار کمتری کالری مصرف کنید تا چربی سوزی 
در بدنتان ســاده تر انجام گیرد. خطایی که اغلب مردم در مورد 
کاهش وزن و ادامه مسیر انجام می دهند، این است که یا بیش از 

اندازه غذا می خورند یا انگیزه شان را از دست می دهند.
ماموريت با پای پیاده

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای کاهــش وزن این اســت که 
ماموریت های خــود را با پای پیــاده انجام دهیــد. می توانید 
ایــن روش را امتحان کنید: بــه جای اینکه به قصد ســوزاندن 
چربی هایتــان راه بروید، یک بــار در هفتــه، ماموریت هایتان 
را با پیاده روی ســریع انجام دهید. می توانید با پــای پیاده به 
دستگاه های خودپرداز رجوع کنید، به اداره پست بروید و برای 
خرید به یک فروشــگاه بزرگ مراجعه کنید که بهترین انتخاب 

است؛ چرا که راهروهای مختلفی برای بازدید در آنها وجود دارد.
آنجا باهم قرار بگذاريم

این نوع پیاده روی، بهترین انتخاب برای کاهش وزن اســت. اما 
برای انجام این روال، باید یک زمان بندی داشــته باشید. تمام 
کاری که باید بکنید این است که به جای رانندگی تا محل قرار با 
دوستتان، کمی زودتر از خانه خارج شوید و با پای پیاده به محل 

قرار بروید. 
همیشه می توانید برای برگشت از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنید، پس نگران نباشــید. در این روش شــما یــک موضوع 
مشخص در ذهن دارید که باید به قرارتان برسید، پس جسارت 

راه رفتن پیدا می کنید.

رییس پژوهشــکده ســازمان غذا و دارو دربــاره خرید 
شیرهای فله ای به جای بســته بندی، گفت: باید در نظر 
داشت که سازمان غذا و دارو معموال نمی تواند شیرهایی 

که به صورت فله توزیع می شوند،   ردیابی کند. 
در حالی که وقتی مردم شــیر بســته بندی را خریداری 
می کنند که نشان ســازمان غذا و دارو روی آن قرار دارد، 
قابل پیگیری بوده و مشخص اســت که این محصول در 

چه زمان و مکانی تولید شده است.
دکتر حسین رســتگار با تاکید بر اینکه فرآورده هایی که 
به صورت فله ای عرضه می شوند، قابل ردیابی و پیگیری 
نیستند، ادامه داد: بر همین اســاس گاهی ممکن است 
این محصــوالت و به عنــوان مثال شــیرهای فله ای، از 
دام های کنترل نشده، تولید شــود و مصرف آنها عوارض 

خطرناکی به دنبال داشته باشد.
بنابراین باید توجه کرد که »ســالمت« مهم تر از کیفیت 
است؛ چرا که اگر فرآورده بی کیفیت اما سالمی بخورید، 
بیمار نمی شوید؛ اما فرآورده ناسالم، فرد را بیمار می کند؛ 

بنابراین اولویت با سالمت است.
وی همچنیــن تاکید کــرد: بایــد توجه کــرد که اگر 
محصــوالت دارای آرم و نشــان ســازمان غــذا و دارو، 
عارضه ای داشتند یا کســی درباره آنها شــکایتی کرد، 
سازمان غذا و دارو پاســخگو خواهد بود و آن را پیگیری 

می کند.
رســتگار با بیان اینکه البته ممکن اســت هر نوع تقلبی 
حتی در فرآورده های بســته بندی شده هم وجود داشته 
باشــد، اظهار کرد: تا زمانی که افراد متقلب وجود دارند، 
تقلب هم خواهد بود. بر همین اســاس است که سازمان 
غــذا و دارو ســاالنه بســیاری از همیــن فرآورده های 
بســته بندی را رد و خط تولیدش را متوقف و بسیاری از 
کارخانه ها را پلمب می کند. بنابراین متقلب و تقلب وجود 
دارند، اما خوشــبختانه در کشــور ما این موضوع کنترل 
شده اســت و کلیه ارگان های نظارتی کنترل های الزم را 

بر روی این موضوع انجام می دهند.

شیر فله ای نخوريد انواع پیاده روی برای کاهش وزن)1(

زيبايی

بســیاری از خانم ها با مشــکل رشــد کم ابرو مواجه 
هســتند. گاهی اوقات تارهای مو بیــش از حد ضخیم 
شــده و به همین خاطر در برابر رشــد مجدد مقاومت 
نشــان می دهند. تارهای ابرو درست شبیه به موی سر، 
از اسیدهای آمینه و کراتین تشــکیل شده است. حال 
اگر این رشته های متشکل از اسیدهای آمینه شکسته 
شوند، فولیکول های مو دچار آســیب شده و در نتیجه 

ریزش مو  اتفاق می افتد.
برخی از مواد طبیعی، رشــد مجدد موهــا را در مدتی 
کوتاه امکان پذیر می کنند  کــه مهم ترین این ترکیبات 

احیاکننده به شرح زیر است:
روغن کرچک

روغن کرچک برای از بین بردن شــوره سر بسیار موثر 
بوده و بر رشــد مو و حتی ابرو تاثیر شگرفی می گذارد. 
این روغن خواص درمانی متعددی برای درمان شوره و 
افزایش رشد ابرو دارد. روش استفاده از آن برای تقویت 
ابرو بدین صورت است که هر شب ابروهای خود را با آب 
گرم شسته و سپس یک پد پنبه ای را در روغن کرچک 
فرو برده و آن را به ابروی خود بمالید. سپس به مدت سه 
دقیقه به آرامی با نوک انگشتان خود آن را ماساژ دهید. 
این روش را به مدت پنج تا شــش شــب ادامه دهید تا 

شاهد نتایج سریع آن باشید.
روغن نارگیل

روغن نارگیل می تواند به رشد مجدد موهای شما کمک 
کند. مطالعات متعددی اثرات ایــن روغن را در افزایش 
سرعت رشــد مو تایید کرده اند؛ کافی است مانند روش 

باال عمل کرده و نتایج باور نکردنی آن را مشاهده کنید.
روغن بادام

روغن بادام حــاوی ویتامین E و آنتی اکســیدان بوده 
و فواید بسیاری برای رشد موی ســر و ابرو دارد. از این 
گذشــته روغن بادام با نرم کردن پوســت، به رشد ابرو 
کمک شــایانی کــرده و بــه تارهای موی ســر حالت 

ابریشمی زیبایی می بخشد.
آلوئه ورا

آلوئــه ورا یــک مــاده بســیار مفیــد و دارای خواص 
شــگفت انگیزی برای پوســت و مو اســت. کافی است 
صورت خود را با آب گرم به خوبی شســته و ماده ژله ای 
آلوئه ورا را روی ابرو خود ماســاژ دهیــد و به مدت نیم 
ساعت صبر کنید تا این ماده روی ابروهایتان قرار گیرد و 

سپس آن را با آب بشویید.
این روش را هر روز به مدت چهار تا شــش هفته ادامه 

دهید تا نتایج حیرت انگیز آن را نظاره گر باشید.

درعرض يک هفته 
ابروهايتان راپرپشت کنید

قبل از اینکه برای تسکین سردرد شــروع به مصرف دارو 
کنید، بهتر است عالئم و محل درد را برای پیگیری درمان 

صحیح بررسی کنید.
همچنین به جــای مصرف مســکن ها کــه درد را موقتا 
تســکین می دهند راه های طبیعی برای کاهش و بهبود 
درد وجود دارد که بــه آنها در این مطلب اشــاره خواهیم 

کرد.
چهار نوع اصلی ســردرد وجود دارد که هر کدام می تواند 

درباره وضعیت سالمت بدن شما به نوعی گزارش دهد:
)TENSION HEADACHE(1. سردرد تنشی

این نوع یکی از شــایع ترین انواع ســردرد اســت که به 
صورت یک درد ثابت یا احساس فشــار در سر و بیشتر در 
ناحیه گیجگاه و گردن و پشــت سر ظاهر شــده و گهگاه 
 در باال و پایین چشــم به شــکل یــک درد تیر کشــنده

 بروز می کند. این نوع ســردرد به شدت دردهای میگرنی 
نیســت اما گاهی می تواند موجــب بروز حالــت تهوع و 

استفراغ نیز شود.
متخصصان معتقدند که علت اینگونه ســردردها، انقباض 
عضالت ســر و گردن به علت فشــارهای ناشی از استرس 

است.
درمان طبیعی: 

چای زنجبیل یک راه حل عالی برای کاهش التهاب است. 
همچنین برای رفع انقباضات و ریلکس شــدن می توانید 
از روغن نعناع برای ماســاژگردن و کف سر استفاده کنید.

ترکیب این دو ماده راه حلی مناسب برای کاهش و بهبود 
سردردهای تنشی است.

)MIGRAINE(۲. میگرن
میگرن یکی از شایع ترین دردها در جوامع امروزی و بسیار 
بدتر از یک سردرد شدید اســت؛ دردهای ضرباندار بسیار 
شدید و ناتوان کننده در یک طرف سر و گاهی هر دو طرف 
آن همراه با اختالالت بینایی، تهوع، اســتفراغ، سرگیجه، 
حساسیت شــدید به صدا ، نور، لمس و بو و سوزن سوزن 

شدن یا بی حسی در صورت.
درمان میگرن: 

مطالعات نشــان می دهد که ویتامیــن B12  می تواند به 
کســانی که از دردهای میگرنی رنج می برند کمک زیادی 

کند.
بنابرایــن برای پیشــگیری از دردهــای میگرنی مطمئن 
شــوید که مقادیر کافی از این ویتامین در رژیم غذایی تان 

گنجانده شده است.
همچنین تحقیقات دیگری نشان داده است که ورزش های 
هوازی برای پیشگیری از سردردهای میگرنی بسیار موثر 
اســت؛ تا جایی که می تواند جایگزین دارو درمانی خوبی 

برای میگرن شود.
)CLUSTER HEADACHE( ۳. سردرد خوشه ای

سردرد خوشه ای یک نوع سردرد بســیار شدید است که 
به طور معمول شامل درد در یک طرف ســر، پشت سر یا 
اطراف یک چشــم می شــود و معموال در یک زمان از روز، 
برای چندین روز یا هفته رخ می دهند و بعد فروکش کرده 
و فرد ممکن است هفته ها یا ماه ها ســردرد نداشته باشد. 

این دردها مقطعی است و بیشتر در مردان اتفاق می افتد.
همچنیــن همراه بــا این ســردرد ناتوان کننــده ممکن 
اســت احتقان یا آبریزش بینی را نیز تجربــه کنید. علت 
این ســردرد هنوز مشخص نشده اســت اما زمانی که این 
 ســردرد اتفاق می افتد یک مســیر عصبــی در پایه مغز

 فعال می شود.
درمان سردرد خوشه ای:

کپسایســین یکی از ترکیبات فعال موجود در فلفل قرمز 
و علت تندی این فلفل اســت. مقداری از ایــن ماده را که 
به صورت کرم موجود اســت، هنگام درد در ابتدای سوراخ 
بینی بمالید. این کار به بلوکه شــدن ســیگنال های درد 

کمک می کند.
)SINUS HEADACHE( 4. سردردهای سینوسی

این ســردردها زمانی رخ می دهد که ســینوس ها دچار 
عفونت شــوند و درد آنهــا در نواحی چشــم و گونه ها و 

پیشانی و معموال با تب همراه است.
درمان سردردهای سینوسی: 

برای درمــان این نوع ســردرد باید آب فراوان بنوشــید. 
همچنین دوش آب گرم موجب کاهش عفونت و باز شدن 

راه سینوس ها می شود.
مواد غذایی سرشار از ویتامین C  مانند پرتقال و چای سبز 
همراه با لیمو ترش که دارای آنتی اکســیدان های فراوان 
برای مبارزه با عفونت هســتند، کمک زیــادی به کاهش 
التهاب و ســردرد می کنند. زنجبیل تازه و کمپرس سرد 
و گرم نیز بســیار در روند بهبود این نوع سردرد تاثیرگذار 

است.

انواع سردردها و درمان های طبیعی آنها را بشناسید

سردرد خوشه ای 
يک نوع سردرد 

بسیار شديد 
است که به طور 

معمول شامل 
درد در يک طرف 
سر، پشت سر يا 

اطراف يک چشم 
می شود. اين 

سردردها معموال 
در يک زمان از 

روز، برای چندين 
روز يا هفته رخ 
می دهند و بعد 

فروکش کرده و 
فرد ممکن است 
هفته ها يا ماه ها 
سردرد نداشته 

باشد

 همه ما سردرد را هر از گاه تجربه می کنیم. صدها نوع مختلف از ســردرد وجود دارد که هنوز علت خیلی از آنها 
مشخص نشده است. سردرد می تواند از يک علت ساده مانند کم آب شدن يا خستگی بدن ايجاد شود يا نشانه يک 
بیماری پیچیده و جدی باشد. بنابراين خیلی مهم است که علت ســردردهايتان را بدانید و اين موضوع زمانی که 

سردردها طوالنی مدت باشند، اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
۷ توصیه  پلیس فتا در استفاده از مودم »وای فای«

معرفی نرم افزارمعما

دریاچه بزرگــی را تصور کنید؛ منظــره ای آنقدر رنگارنگ 
و زیبا که برای عکاســی بــه هیچ گونه افکت و دســتکاری 
احتیاجی ندارد. حاال بیایید و عنصر »رنگ« را از این تصویر 

بگیرید، چه اتفاقی می افتد؟
مســلما رنگ معنایــش را از دســت می دهــد و در عوض 
المان هایی مثل »بافت«، »نور«، »طرح« و »کنتراســت« 
اهمیت می یابنــد. این دقیقــا همان هدفی اســت که در 
عکاسی مونوکروم دنبال می شود؛ سبکی که در آن عکاس 
می کوشــد با حذف رنگ، بیشــتر روی »مفهوم« متمرکز 
شــده تا فضاهای دراماتیک و رمزآلود را به شــکل سیاه و 
ســفید به تصویر بکشــد. عکاسی مونوکروم ســوژه چنان 
جذابی اســت که تاکنون چندین اپلیکیشــن اختصاصی 
برای آن طراحی شــده انــد. Hypocam که امــروز آن را 
معرفی می کنیــم، جدیدترین آنهاســت که بــه تازگی به 
 دنیای پلتفرم های iOS و اندروید پا گذاشــته است. دنیای 
Hypocam، دنیایی سیاه و سفید و خاکستری است، تمام 

عکس هایی که می گیرید فاقد رنگ هســتند و فیلترها هم 
طیف رنگی ما بین سیاه و سفید را شامل می شوند.

Hypocam پیش از عکاسی به شــما اجازه می دهد که از 
فیلترهای زنده اســتفاده کرده و تنظیماتی مثل روشنایی 
و کنتراســت و... را به طور دســتی انجام دهید. یک قابلیت 
بسیار جالب اپلیکیشن هم تنظیم دستی میزان اثر رنگ ها 
روی عکس ســیاه و ســفید شماســت. مثال اگــر در حال 
عکاسی از یک دریا هســتید، می توانید میزان اثر رنگ آبی 
بر تصویر ســیاه و ســفید را باال و پایین برده تا رنگ ســیاه 
نتواند بــر کیفیت بافت مــوج های دریا اثر منفــی بگذارد. 
 پس از گرفتن هــر عکس هم می توانیــد از افتر افکت های 
Hypocam برای ارتقای کیفیــت تصویر بهره ببرید. برای 
 Hypocam ،آنکه از کارهای عکاسان حرفه ای الگو بگیرید
دارای یک شبکه اجتماعی کوچک هم هست که هنرمندان 
آثار خود را در آن به اشتراک می گذارند. تصاویر این بخش 
را که ببینید متوجه خواهید شــد که عکاســی مونوکروم، 
سبکی بسیار حرفه ای است که هم مهارت باال و هم نگرش 

هنری خوبی را می طلبد.
 شــما می توانیــد بــرای دریافــت ایــن اپلیکیشــن، به

goo.gl/S1Hxi5  مراجعه کنید.

معمای  2016
چگونه می توان ســه خیار را با ســه بار بریدن به 9 

قسمت تقسیم کرد؟

جواب معمای 2015
قیمت کاله 2400 تومان بوده است.

نحوه پرداخــت به این شــکل بــوده کــه روز اول 
 5درصد قیمت پرداخت شــده و روز بعد 95 درصد از

95درصد باقیمانده پرداخت شده که آن 114تومان 
 در واقــع 5 درصــد از 95 درصــد قیمــت بــوده 
و با یک معادله ساده، قیمت کاله برابر با 2400تومان 

به دست می آید.

کســانی که به معمای 2015  پاســخ صحیح 
داده اند:

- فرشاد نظامی 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 اپلیکیشن Hypocam؛ 

 تجربه ای دوست داشتنی
از عکاسی سیاه و سفید 

ساخت دستگاهی برای شنیدن 
درد دل گیاهان

صحبت کــردن بــا گیاهان برای رشــد ســریع تر 
آنها مفید اســت، اما چگونه می توان بــه حرف آنها 

گوش کرد؟
شرکت سوئیســی وی ونت )Vivent( دستگاهی را 

ابداع کرده که به گیاهان »صدا« می بخشد.
این دســتگاه به انســان این توانایی را مــی دهد که 
فعالیت گیــاه را پیگیــری و ارزیابی کــرده و آنها را 
 PhytlSigns بهتر درک و مدیریت کند. دســتگاه
از دو الکترود اســتفاده می کند که یکی در خاک قرار 
گرفته و دیگری به برگ یا ساقه گیاه متصل می شود 
تا ولتاژ گیاه را اندازه گیری کند. به محض شناسایی 
تغییر در ولتاژ توسط الکترودها، یک بلندگوی متصل 
به دســتگاه، فریاد بلندی را منتشــر می کند. هرچه 
این صدا بلندتر باشــد، تغییر ولتاژ سریع تر است. اما 
دلیل بروز این تغییــرات در گیاه و فریــاد آنها هنوز 
مشخص نیســت. این دســتگاه مجهز به سه بخش 
گیرنده، پردازشگر و فرستنده سیگنال به تلفن همراه 
هوشمند اســت. در واقع اطالعات دریافتی از ریشه 
یا برگ گیاه، پــس از پردازش به صــورت نمادهای 
تصویری به اطالع کاربر می رســد. دستگاه تشخیص 
ســیگنال گیاهان یــا Phytl Signs Explorer نه 
تنها برای سرگرمی مناسب است بلکه با آن می توان 
وضعیت سالمتی گیاهان را بررســی و مواد دارویی 
مناســب را تجویز کرد. طبق اطالعات منتشــر شده 
از شرکت ســازنده، صاحب گیاه با اســتفاده از این 
دســتگاه می تواند اطالعاتی همچون وضعیت تغذیه 
گیــاه، میزان غنی بــودن خاک، وضعیــت آب گیاه 
و ســکوت یا آرامش گیاه را به دســت آورد. محققان 
معتقدند کــه گیاهان با اســتفاده از ســیگنال های 
الکتریکی خفیف با هم ارتبــاط برقرار می کنند. این 
ســیگنال های الکتریکی موجود در گیــاه، اولین  بار 
در سال 1873میالدی کشف شــد اما تا امروز هیچ 

روشی برای دریافت و ترجمه آنها ارائه نشده بود.

محققــان سنســورهایی تولید کرده اند که روی پوســت ورزشــکاران نصب 
می شود، به عرق حســاس اســت و فاکتورهای خاصی را در بدن اندازه گیری 
می کند. این سنســورها می توانند میزان سالمت ورزشــکاران را اندازه گیری 

کرده و در صورت کمبود آب بدن آنها اخطار دهد.
از این طریق این سنسور می تواند میزان قند خون و PH خون را اندازه گیری 
کــرده و میزان ســالمت و آمادگی جســمانی ورزشــکاران را نشــان دهد. 
عرق ورزشــکاران می تواند نشــانگر میزان اکترولیت هــا، مولکول های ریز و 

پروتئین های بدن باشد. 
با کمک عرق می توان از بیماری های افراد مطلع شــد. این سنسورها بر روی 
9 دوچرخه ســوار آزمایش شــد که نتیجه خوبی به همراه داشت و توانست 
اطالعات مفیدی را در اختیار ورزشکاران قرار دهد. این سنسورها قابل اتصال 

به گوشی های هوشمند نیز هستند.

دســتگاهی که به کاهش درد بیماران در شــب ها کمک مــی کند، موفق به 
دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا شد. 

به نقل از »مد گجت« دســتگاه کوئل که تنها نمونه دارای گواهینامه سازمان 
غذا و داروی آمریکاست، به بیماران کمک می کند هنگام خواب درد کمتری 

داشته باشند.
کوئل شامل یک شتاب سنج اســت که هنگام خواب بیمار، دستگاه را طوری 
تنظیم می کند که بیمار بتواند بخوابد و همزمان ســیگنال هــای درد را نیز 

مختل می کند.
همچنین این دســتگاه به وســیله بلوتوث به تلفن هوشــمند یا تبلت متصل 

می شود و به این ترتیب می توان آن را به شکل بی سیم کنترل کرد.
می توان این دستگاه را پشت کمر، دور بازو یا هر قسمت دیگری از بدن بست 
که درد در آن نقطه وجود دارد. البته قبل از استفاده از این دستگاه باید حتما 

با پزشک مشورت کرد.

حفاظت از کودکان در برابــر بیماری های مختلف جزو وظایف حســاس والدین 
است؛ به همین دلیل ضرورت وجود دستگاه هایی که بتوانند عمل استریلیزاسیون 
وسایل کودکان از جمله شیشه شــیر آنها را به خوبی انجام دهند، بسیار احساس 
می شــود. Ellie را می توان یک تکنولوژی دیجیتال جذاب به حساب آورد که به 
کمک آن می توانید شیشه شیر، پســتانک و یا هر چیز دیگری را که کودک شما 
به دهان خود فرو می برد، استریل کنید. ابعاد Ellie 9/33در 7/6در 3/7اینچ بوده 
و 2 پوند وزن دارد که مــی توانید آن را به راحتی هر جا که مــی روید همراه خود 
حمل کنید. مکانیسم این دستگاه استفاده از نور UV است که می تواند با ضریب 
اطمینان 99/9درصد تمام ویروس ها، باکتری ها و آن دسته از پارازیت هایی را که 
به مواد شیمیایی و یا آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند، از بین ببرد. کل این پروسه در 
60 ثانیه صورت خواهد گرفت. باتری قابل شارژ Ellie برای استفاده به مدت یک 
هفته پس از هر بار شارژ کامل، مناسب بوده و در روز می توانید تا 20 مرتبه از این 

دستگاه استفاده کنید.  استریل کننده Ellie 99 دالر قیمت دارد.

 ساخت سنسورهای جدید
برای بررسی سالمت ورزشکاران

دستگاه کاهش درد به بازار می آید  Ellie دستگاه استریل کننده

سپتامبر گذشــته بود که شــرکت ســونی برنامه خود را برای 
عرضه آپدیت اندرویــد نوقا فاش کرد. آنها خبــر داده بودند که 
دو محصول اکســپریا ایکس پرفورمنس و اکســپریا XZ اولین 

محصوالت سونی هستند که آپدیت نوقا را دریافت خواهند کرد
و باالخــره همین چند روز گذشــته بــود که اکســپریا ایکس 

پرفورمنس آپدیت نوقا را دریافت کرد.
 XZ حاال اما خبرها حاکــی از عرضه آپدیت نوقا برای اکســپریا
است. البته ممکن اســت این امکان هنوز برای شما فراهم نشده 
باشــد اما طی چند روز آتی می توانید این به روز رســانی را که 

حجم آن چیزی حدود یک گیگابایت است، دریافت کنید.
البته قرار بود این آپدیت برای محصوالت ســونی کمی زودتر از 
این تاریخ عرضه شــود که به دلیل برخی از مشکالت، زمان آن 

کمی به تعویق افتاد.

در حالت کلی، طرفداران گوشــی های هوشــمند محصوالتی 
با حاشــیه بســیار باریک را ترجیح می دهند. عالقــه مندی به 
گوشی های بدون حاشیه اتفاق تازه ای نیست، اما به نظر می رسد 
که محصول جدید شرکت شــیائومی یعنی Mi MIX اثرگذاری 
بســیار قابل توجهــی در این بخش از گوشــی های هوشــمند 
 داشته باشد. سایر شــرکت های OEM نیز در تالش برای تولید 
 Elephone اسمارت فون های مشابه هســتند و شرکت چینی

نیز در آینده نزدیک وارد این بازار خواهد شد.
این شــرکت چینی که گوشی هایی با مشــخصات قابل قبول و 
قیمت بســیار مقرون به صرفه تولید می کنــد، احتماال به فکر 
تولیــد محصولی جدید به نام S8  اســت که شــباهت زیادی با 

می میکس شیائومی دارد.
مطابق با رندری که مشــاهده مــی کنیــد و همچنین گزارش 
 منتشر شــده توســط وب ســایت Tech Updates، گوشی

 Elephone S8 فاقد حاشــیه در بخش باالیی و دو طرف خود 
است.

با این حــال طراحی ظاهــری تنهــا نقطه قوت این اســمارت 
فون جدید نیســت و کاربــران از یک پردازنده 10 هســته ای، 
128گیگابایت حافظه داخلی، یک سنســور اثر انگشت ابتکاری 

و تنظیمات دوربین پیشرفته بهره مند خواهند بود.
تالش ســایر شــرکت ها برای مثال میــزو و نوبیا بــرای تولید 
گوشی های هوشمند بدون حاشیه، نشان می دهد که شیائومی 
موفق شــده با تولید Mi MIX رقبای خود را به چالش بکشــد. 
اکنون با انتشار شایعات مربوط به Elephone S8 کامال آشکار 
است که تولیدکنندگان چینی آماده عرض اندام در عرصه تولید 

گوشی های بدون حاشیه هستند.
بســیاری از کاربران امیدوارند که تولیدکننــدگان برتر جهانی 
همچون اپل و سامسونگ نیز محصوالت آتی خود را با حاشیه ای 

بسیار باریک تولید کنند.

پلیس فتا برای جلوگیری از جرایــم رایانه ای افراد فرصت طلب 
در زمینه استفاده از مودم های وای فای توصیه هایی را بیان کرد.

پلیس فتا طی هشداری به شهروندانی که از مودم های وای فای 
استفاده می کنند، از شهروندان خواست که در صورت استفاده 

از مودم های وای فای به نکات ذیل توجه کنند:
1- رمز عبور می بایست شــامل اعداد ، حروف التین و کلید های 

ترکیبی )عالئمی نظیر @ # $ و...( باشد.
2- در صورت استفاده نکردن از اینترنت، حتما مودم وای فای را 

به صورت سخت افزاری خاموش کنید.
3- حتی االمکان نام به کارگیری شده برای مودم های وای فای 

مشابه نام مالک مودم نباشد.
4- از قرار دادن شماره تلفن ، نام یا کدملی و سال تولد به عنوان 

رمز عبورخودداری کنید.
5- از افشای رمز عبور نزد دیگران بپرهیزید.

6- در اماکن عمومی از مودم های وای فای به اشتراک گذاشته 
شده استفاده نکنید.

7- در صورت عدم نیاز به بلوتوث و وای فای، این قابلیت ها را در 
دستگاه خود خاموش کنید.

 XZ اندروید نوقا برای سونی اکسپریا
عرضه شد    

شرکت Elephone نیز گوشی 
هوشمند بدون حاشیه تولید می کند

۷ توصیه  پلیس فتا 
در استفاده از مودم »وای فای«

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

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آنها را در همین ستون به اطالعتان برسانیم.

ســالم. آیا بازی با لپ تاپ به آن آسیب می رساند؟ 
لطفا راهنمایی کنید.

Gheibi.sm****@yahoo.com
با سالم خدمت شما خواننده محترم. باید توجه داشته باشید که 
لپ تاپ ها جزو دســتگاه های قابل حمل بوده و برای آنکه سبک 

باشند از داشتن خیلی از امکانات و تجهیزات محرومند. 
برای مثــال می تــوان به هیت ســینک های بــزرگ و فن های 
قدرتمند اشــاره کرد. پردازش بازی ها در دستگاه ها، چه شامل 
کامپیوتر و چه گوشی تلفن همراه، از ســنگین ترین کارها برای 

این سیستم ها به شمار می روند. 
بنابراین اجرای بازی ها فشار زیادی به سخت افزار این سیستم ها 
وارد می کند؛ در نتیجه ســخت افزارها در هنــگام اجرای بازی 

خیلی راحت به اصطالح داغ می کنند.
اگر بتوانید لپ تاپ خود را خنک نگه دارید، صدمه زیادی به آن 
وارد نمی شــود. دقت کنید که هنگام بازی، باتری لپ تاپ در آن 

نباشد. 
حتی از باتری برای بازی با لپ تاپ به هیچ عنوان استفاده نکنید؛ 
چرا که در غیر این صورت عمر باتری لپ تاپ شــما به شــدت 

کاهش می یابد. 
همچنین بــا توجه به اینکــه تجهیــزات ورودی لپ تاپ مانند 
صفحه کلید و ماوس به آن متصل اســت و تعویــض آنها هزینه 
زیادی در بر خواهد داشت، بهتر است از سخت افزارهای کمکی 
مانند صفحه کلید و ماوس جدا برای بازی با لپ تاپ بهره ببرید تا 

عمر دستگاه شما محفوظ بماند.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

بیشتر مردم از منابع مختلف انرژی های پاک که در نقاط مختلف 
جهان استفاده می شود، اطالع دقیقی ندارند. پروژه هایی هستند 
که به وسیله آنها خاک و میکروب به انرژی تبدیل می شود و یا در 
مثالی دیگر، از مواد مذاب زیرزمینی و حتی گام های عابران پیاده 

بر خیابان ها برای تولید انرژی استفاده می کنند.
با توجه به پیشــرفت های متنــوع و روزافزون در ایــن حوزه، در 
گزارش زیر به تشریح برخی از مهم ترین و تازه ترین اقدامات برای 

تولید انرژی از منابع  مختلف می پردازیم.
منابع کمتر شناخته شده و ناآشنا برای تولید انرژی پاک:

 مواد مذاب زیر زمینی
در آیسلند، یکی از بلندپروازانه ترین پروژه های انرژی تجدیدپذیر 
در حال انجام است. محققان این کشــور مشغول بررسی راه های 
دسترســی به مواد مذاب زیرزمینی با حرارت بیش از هزار درجه 
سلیوس برای تبدیل به الکتریسته هستند. آنان معتقدند قابلیت 
مواد مذاب زیر زمینی برای تولید الکتریســیته، 10 برابر بیشتر از 

منابع معمول تولید انرژی زمین گرمایی است.
واردات زباله برای تولید برق

همزمان با افزایش جمعیت کره زمین، میزان زباله ها نیز افزایش 

یافته است و این امر به چالشــی برای برنامه ریزان شهری تبدیل 
شــده که از ســویی به دنبال تولید انرژی از مواد تجدیدپذیر و از 
ســوی دیگر در تالش برای مدیریت فرآوری زباله هســتند. در 
ســوئد برای دســتیابی به این دو ترکیب مهم تالش شده است؛ 
به طوری که 99 درصــد زباله هایی که در زمیــن های دفن این 
مواد وجود دارد، به واحدهای تبدیل زبالــه به انرژی و برای تولید 
الکتریسیته فرستاده می شود. حدود نیمی از کل 4/4 میلیون تن 
زباله خانوارهای سوئدی به این واحدها ارسال می شود. واحدهای 
تولید برق از زباله سوئد چنان کارآمد هستند که این کشور ساالنه 

800 هزار تن زباله از همسایگان خود وارد می کند.
عابرانی که برق تولید می کنند

ســاالنه میلیون ها نفر در پیاده روهای شــهرهای ایالت نوادا در 
آمریکا قدم می زنند و نمی دانند از انرژی گام هایشان الکتریسیته 
تولید می شــود. شــرکت نیویورکی »EnGo Planet« اکنون 
مشغول برداشت این نوع انرژی است و به عبارت دیگر سعی دارد 
با اســتفاده از ســنگفرش های خاص، انرژی جنبشی موجود در 
پیاده روها را جمع آوری کند. در همین راستا چراغ های روشنایی 
خیابانی، نخستین دســتگاه هایی بودند که نشــان دادند حتی 

کمترین میزان انرژی پاک تولید شده هم می تواند در تغییرات آب 
و هوایی تاثیرگذار باشد. چراغ های روشنایی خیابان که با استفاده 
از انرژی جنبشی خورشیدی  روشن می شوند، اکنون خود جزئی 
از برنامه وسیع ایالت نوادا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

شهرها با استفاده از انرژی های پاک هستند.
معجون عروس دریایی

یکی از تاثیــرات تغییرات آب و هــوا بر اقیانوس ها، اســیدی تر 
شــدن محیط و در نتیجه افزایش جمعیت عروس ماهی هاست. 
این درحالی است که برخالف ماهی، این موجودات دریایی برای 

انسان مصرف غذایی ندارند و حتی خطرناک محسوب می شوند.
این موجود دریایی حاوی نوعی پروتئین فلورسنت سبز رنگ است 
که برای خلق سلول های سوختی بسیار کوچک استفاده می شود. 
در همین راستا محققان ســوئدی مدتی است که از نوعی خاصی 
از عروس دریایی به نام »آکوارئا ویکتوریا« که از آنها نور ســاطع 
می شود، برای تولید برق استفاده می کنند. برق تولید شده از این 
روش برای دســتگاه های پزشــکی نانو به کار می رود.  البته باید 
توجه داشــت که  این پروتئین  فلورسنت ســبز رنگ در صورتی 
که روی الکترودهای آلومینیوم بــه کار رود و در برابر ژنراتورهای 

مافوق بنفش قرار گیرد، حاوی ده ها نانو آمپر الکتریسیته است.
ذخایر کالن فسیلی ایران و بی توجهی به منابع پاک انرژی

بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2013 میالدی سرانه مصرف 
الکتریســیته جهان 3104/382 کیلووات بر ســاعت بوده است. 
برای تولید چنین حجم عظیمی از الکتریســیته، به منابع کالن 
ســوخت نیاز اســت که خود این امر به آلودگی محیط زیست و 
افزایش تاثیرات  آب و هوایی منجر خواهد شــد. در همین راستا 
بسیاری از کشورهای جهان مانند آلمان، سوئد، فرانسه و اسپانیا 
برنامه افزایش اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر را برای تولید 
الکتریســیته با جدیت دنبال می کنند. آنها برای تولید برق، از هر 
چیزی که در محیط وجود دارد، استفاده می کنند تا بلکه به نوعی 

از آلودگی های ناشی از تولید الکتریسیته بکاهند.
از سوی دیگر هرچند روند اســتفاده از منابع غیر متعارف انرژی 
برای تولید برق در کشورهای توسعه یافته گسترده تر شده است، 
اما در کشورهایی با ذخایر غنی انرژی فســیلی مانند کشورهای 
خاورمیانه و از جمله ایران، کمتر به آن توجه می شــود. البته طی 
ســال های اخیر ایران نیز سعی کرده است با اســتفاده از ذخایر 
عظیم گاز طبیعی خود، به حفظ محیط زیســت کمک کند؛ اما 
منابع انرژی پــاک در اختیار ایران فقط بــه گاز طبیعی منحصر 
نمی شــود. با وجود 300 روز آفتابی در ایران، محاط بودن کشور 
میان دریاها و فرصت برای استفاده از انرژی های زمین گرمایی و 
بادی، پروژه هایی که دراین راستا در ایران انجام می شوند، بسیار 
محدود و انگشت شمار هستند. براساس آمار بانک جهانی، سرانه 
مصرف الکتریســیته ایران 2899 کیلووات برساعت تخمین زده 
شده است. این درحالی است که بیش از 90 درصد برق تولید شده 
در ایران از انرژی های فسیلی تامین می شــود. این روند خود به 
معنای بی توجهی به پتانسیل عظیمی اســت که در ایران وجود 
دارد. در هر حال نگاهی به این گزارش، نشان دهنده فرصت های 
بسیاری است که در ایران نیز قابلیت اجرایی دارد و می توان از آنها 

به عنوان سرمشق استفاده کرد.

در سراسر جهان 
دانشمندان 

سعی دارند با 
استفاده از منابع 
مختلف، از خاک 
گرفته تا گرمای 

بدن انسان و 
عروس دریایی، 
به شیوه ای پاک 

انرژی تولید 
کنند

منابع عجیب انرژی را بشناسید؛

تولید برق از مواد مذاب و عروس دریایی
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پیشنهاد سر دبیر: 
انیمیشن، ژانر مورد عالقه کودکان و خانواده هاست

تلویزیون

اخبار

انیمیشن

تهیه  کننده انیمیشن سینمایی »رستم و سهراب«، 
از انیمیشــن به عنوان ژانــر مورد عالقــه کودکان 
و خانواده هــا یاد کــرد و گفت: اگر بخــش دولتی 
حمایت های خود را از حوزه انیمیشن، قطع و فقط به 
پشتیبانی ها کفایت کند، این صنعت در فضای آزاد و 

رقابتی پیشرفت بهتری خواهد داشت.
داریــوش دالوند درباره وضعیت انیمیشــن در ایران 
افزود: انیمیشــن در ایــران به لحاظ حجــم تولید 
و کیفیت آثار تقریبا هر پنج ســال 2 برابر پیشرفت 
می کند که روند قابل قبولی برای این صنعت نوپا در 
کشور است. وی مهم ترین مشــکل امروز انیمیشن 
ایران را حضور بخش دولتی در ایــن صنعت عنوان 
کرد و افــزود: اگر بخش دولتــی حمایت هایش را از 
حوزه انیمیشن قطع و فقط به پشتیبانی  از این حوزه 
کفایت کند، مطمئن باشید انیمیشن در فضای آزاد 

و رقابتی پیشرفت بهتری خواهد داشت.
توضیــح  در  »ناســور«  انیمیشــن  تهیه کننــده 
حمایت های لجســتیک بخش دولتی گفت: بخش 
دولتی به جای تزریق مســتقیم پول برای ســاخت 
انیمیشــن، با در اختیار قرار دادن سالن بیشتر برای 
نمایش انیمیشن، اختصاص دادن سیمرغ انیمیشن 
در جشــنواره فجر و توجه بــه قانون کپــی رایت، 
می تواند به پیشرفت انیمیشن در ایران سرعت چند 
برابری بخشــد. وی آفت تزریق مستقیم پول دولتی 
برای ســاخت انیمیشــن را ایجاد فضای غیررقابتی 
دانســت و افزود: با دخالت بخش دولتــی در تولید 
انیمیشن ها، آثار از حالت کیفی، خارج و به قولی این 

صنعت نیز نازپرورده می شود.
دالوند دربــاره وضعیت امــروز حمایــت دولتی در 
انیمیشــن گفت: در حال حاضر بخش دولتی خیلی 
زیاد در تولید انیمیشن وارد نشده اما باید از همین جا 
جلوی این کار گرفته شــود تا در آینده دچار مشکل 
نشــویم. وی درباره اینکه آیا تعداد آثار تولید شــده 
انیمیشــن در ســال تا اندازه ای خواهد شــد که در 
جشــنواره فجر، ســیمرغی برای آن اختصاص داده 
شــود، افزود: البته در تولید انیمیشــن هنوز به این 
تعداد نرسیده ایم که هر ســاله رقابت میان چندین 
انیمیشــن در جشــنواره فجر به وجود بیاید اما این 
را بدانیم که در اســکار نیز بعضی ســال ها باالی 15 
انیمیشــن و در ســال دیگر تنها دو انیمیشن رقابت 

می کنند.

تهیه کننده انیمیشن سینمایی »رستم و سهراب«:

انیمیشن، ژانر مورد عالقه 
کودکان و خانواده هاست

فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« به بخشی از تاریخ ایران 
اشــاره دارد، این فیلم اثری اســت که توانسته مظلومیت 
مردم ما را به درســتی در آن دوره نشــان دهــد. در فیلم 
صحنه های دلخراشی دیده می شود که  نشان می دهد چه 

بر سر مردم بی گناه ایران آمده است.
جعفردهقان در این فیلم نقش یک یهودی منفعت طلب و 
سودجو را ایفا می کند. او در این اثر بسیار خوش درخشید 
و نقش ماندگار دیگری در کارنامه بازی خود پس از ایفای 
نقش رضاخــان در معمای شــاه  به ثبت رســاند. دهقان 
مشغول بازی در یک اثر دفاع مقدســی بود که در منطقه 
گیالنغرب فیلمبرداری می شد. گرچه کوتاه اما به تعدادی 
از سوال های خبرنگار ســینمایی فارس پاسخ گفت که در 

ادامه می آید. 
نقش متفاوتی را ایفا کردیــد گویا از همه تجربیات 
گذشته بهره برده و در ایفای نقش »عبدالستار« به  

منصه ظهور گذاشتید. 
در کارهای دیگر هم که انجــام دادم، هم زمان و هم انرژی 
گذاشــتم اما بازیگر باید ببیند نقش چقدر جای کار دارد 
که بتوانــد روی آن مانور دهــد. نقش عبدالســتار از آن 
دسته کارهایی بود که نمی توانســتم از آن عبور کنم. این 
شخصیت، از آن نقش های بســیار متفاوت بود و جای کار 
بسیاری داشت. این نقش من را وادار کرد که دندان پایینم 
را بکشم احســاس کردم این نقش  ارزشش را دارد که این 
کار را انجام بدهم؛ چون احســاس کردم نقش ماندگاری 
 است. افرادی که با فنون بازیگری  آشــنایی دارند متوجه 
می شــوند که برای این نقش زحمت کشیده شده  و برای 
هر واکنشی در این نقش فکر و تالش شده است. کارهایی 
که تا به حال انجام می دادم پتانسیل الزم برای ارائه نقش 
را نداشت. من به شخصه بازیگری را از تئاتر شروع کردم و 
از سن 12 ســالگی یاد گرفتم چگونه با نقش برخورد کنم 
و آن را پیش ببــرم. این جزو نقش هایی بــود که ارزش و 

پتانسیل الزم را داشت که روی آن انرژی الزم را بگذارم.
در »یتیم خانه ایران« نقش یــک یهودی را بازی 
می کنید. چگونه به گویش و لهجه ای که ارائه دادید، 

رسیدید؟
تا قبــل از »یتیم خانه ایــران« از این دســت نقش ها کار 

نکرده بودم. در »مــردان آنجلس« یکتا پرســتی بود که 
دین یهود نداشت. کسانی که این دین را دارند و در کشور 
زندگی می کنند تقریبا این لهجه را در زبان فارسی دارند، 
افرادی را  قبل از انقالب دیده بودم که با این لهجه صحبت 
می کردند، قدیمی ها این لهجه را داشــتند. یکی از کسانی 
که کمکم کرد خود آقای طالبی بود که خودشــان چنین 
شــخصیتی را دیده بودند و برای من بازگــو کرد و کامال 
توضیــح داد که خصوصیــات اخالقی و نــوع گویش این 
شخصیت چگونه بود. با راهنمایی آقای طالبی به این لهجه 

رسیدم.
لباس و گریم چه تاثیراتی روی نزدیک شدن شما به 

نقش داشت؟
لباس ، گریم و  فضای کار )بخصوص در کارهای تاریخی( 
بسیار تاثیرگذار است. به نظرم کل مجموعه درست بود که 
من توانستم عبدالستار را به درســتی ارائه دهم. این فضا و 
شخصیت عبدالستار بعضی مواقع مرا به بداهه گویی وادار 
می کرد اما متاسفانه آقای طالبی دوســت نداشت بداهه 
اتفاق بیفتد و ما طبق فیلمنامه پیش می رفتیم. این نقش 

جزو نقش هایی بود که خیلی روی کار وقت گذاشتم.

در کل فیلم لهجه کامال یک دست و روان است؟
یک هفته قبل از زمانی که قرار شــد نقش »عبدالستار« را 
بازی کنم، تمریناتم را آغاز و با ایــن لهجه صحبت کردم. 
این لهجه روی من برای مدت ها مانده بود. تالش می کردم 
مدام با این لهجه صحبت کنم چون قصد داشتم این نقش 
از آن خودم باشد و دوست نداشتم آن را بازی کنم. باید آن 

را زندگی می کردم تا درست از آب در می آمد.
در باره این برهه از تاریخ تحقیقاتی داشتید؟

تحقیقاتم خالصه شــده بود به صبحت های آقای طالبی 
و فیلمنامه؛ زیرا مســتندات روشــنی درباره این برهه از 
تاریخ وجود ندارد و درخصــوص این یتیم خانه که در فیلم 
دیده می شود هم در تاریخ مســتندی وجود ندارد و تمام  
مستندات ارائه شده در فیلم، طبق نوشته های کتاب های 
متعدد بود و شاید در خاطرات افراد وجود داشته که آقای 

طالبــی کل آن را جمع آوری 
کرده و به صــورت فیلمنامه 
درآورده بــود. ایــن بخش از 
تاریخ در یک کتــاب جامع و 
کامل  وجود نــدارد که منبع 

تحقیقی باشد. 
من هم در این کار به اطالعات 
کارگردان و فیلمنامه بســنده 

کردم.
فیلمبرداری فیلم در شــرایط 
ســخت و طاقت فرســا انجام 

می شد.
بــود  بســیار  کار  ســختی 
و  لوکیشــن های متعــدد و 
متفاوت کار را به مراتب سخت 
می کرد. اگــر توجه کنید یک 
بخش از کار در  برف است. در 
بخش های دیگــر در فضای 

کثیف و طاعــون زده و  در بین موش ها و  بخشــی از کار 
زیر باران در  جنگل های شــمال و... بود که شرایط کار را 
بســیار ســخت می کرد. اما وقتی  نتیجه کار خوب باشد 
ارزشش را دارد این سختی ها را تحمل کنید.  همان موقع 
هم مشــخص بود کار خوبی از آب در می آیــد. با نوع کار 
کردن آقای طالبی  مشــخص بود  که دوست دارد فیلمی 

متفاوت تر از کارهای قبل ارائه دهد.
 با وســواس خیلی زیادی کار را ادامه می داد. در طول کار 
ممکن بود یک روز تنها 2  پالن فیلمبرداری شود اما بسیار 
صبورانه و درســت کار می کرد برای اینکــه نتیجه خوبی 

داشته باشد.
یتیم خانه ایران سیاسی نیســت. برخی معتقدند 
فیلم اثری ملی میهنی اســت، نظرشما در این باره 

چیست؟
دقیقا همین طور اســت؛ فیلم یک اثر ملی میهنی بوده و 

اصال سیاسی نیست.

جعفر دهقان:

»یتیم خانه ایران« اثری ملی میهنی است

فیلم سینمایی 
»یتیم خانه ایران« به 

بخشی از تاریخ ایران 
اشاره دارد، این 

فیلم اثری است که 
توانسته مظلومیت 

مردم ما را به درستی 
در آن دوره نشان 

دهد

جعفر دهقان گفت: نقش عبدالســتار از آن دسته 
کارهایی بود که نمی توانســتم از آن عبور کنم. این 
شخصیت، از آن نقش های بسیار متفاوت بود و جای 

کار بسیاری داشت.

پخش ســریال کمدی اجتماعی »خاتون« به کارگردانی مرتضی 
آتش زمزم از امشب هر شب ساعت 20 از شبکه شما آغاز می شود.

چهار قســمت اول ســریال خاتون جدی اســت اما بعد از این، 
قســمت ها طنز محور می شــود و از دیگر ویژگی هــای آن تنوع 
بازیگران، لوکیشن و اســتفاده از لهجه های شــیرازی، آبادانی، 
گیلکی و اصفهانی اســت. ضمن اینکه اصفهــان از زاویه ای دیده 

می شود که تا به حال کمتر دیده شده است.
ترانه تیتراژ پایانی این ســریال با صدای ســاالر عقیلی بر اساس 

شعری از عبدالجبار کاکایی آماده شده است.
»خاتون« در 27 قسمت با بازی بازیگرانی چون مریم امیرجاللی، 
هوشنگ حریرچیان، شهرام قائدی، مجید یاسر، مونافرجاد، مارال 
فرجاد، حســن اکلیلی، مهدی باقربیگی، محمــد فیلی و مهران 

غفوریان به روی آنتن می رود.
»خاتون« داستان شــخصیتی به همین نام است که دامادهایش 
او را تشــویق می کنند تا خانه قدیمی اش را خراب کند و به جای 
آن ساختمانی سه طبقه بسازد تا دامادها هم صاحب خانه شوند. 
دامادها طبقه مربوط به خودشــان را تمام مــی کنند ولی طبقه 
خاتون درمیان دعوای همیشــگی باجناق ها نیمه کاره می ماند. 
خاتون که قصد داشت آنها را خانه دار کند، حاال خودش بی خانه 
می شود. برخوردها و دعواها سبب می شــود که او بی خبر خانه 
دخترها را ترک کنــد. غیبت خاتون همزمان می شــود با آمدن 
پیرمــردی به نام قلمکار کــه ادعا می کند بــرای ادای دین چند 

میلیاردی باید با خاتون مالقات کند...

تازه   ترین نمایشــگاه هنری تاپســتری های معاصــر با عنوان 
»حکایت بافته ها« شامل 42 اثر از خانم کاترین میسان در موزه 
هنرهای معاصر افتتاح می شود. نمایشگاه آثار تاپستری حکایت 
بافته هــا از 1فردا در محل گالری شــماره یک مــوزه هنرهای 
معاصر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان افتتاح شده 

و مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.
نشست تخصصی این نمایشــگاه نیز با حضور »کاترین میسان« 
هنرمند آثار و دکتر »اصغر جوانی« استاد گروه نقاشی دانشگاه 
هنر اصفهان،  فردا از  ســاعت16:30 در محل سینما تک موزه 
هنرهای معاصر برگزار خواهد شد. کاترین میسان متولد 1956 
در پاریس )فرانسه(، ساکن و مشغول به فعالیت هنری است. وی 
با استفاده از الیاف گیاهی، صنایع دستی می بافد. این نمایشگاه 
تا 14 دی ماه در محل موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان برپا خواهد بود و همه روزه از ساعت 

9 تا 13:30 و 15 تا 18 مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
گفتنی است تاپستری  به پارچه هایی گفته می شود که بر مبنای 
گلیم بافت تهیه شده باشد و شیوه ساده موسوم به گلیم بافت در 
نساجی به آن معناست که پودها روی تارها را بپوشانند و نقوش 

گوناگون ایجاد کنند.

سه مستند چالشی و روشــنگر از ســوی کمیته فرهنگ رسانه 
ســازمان فرهنگی تفریحی در برنامــه »کافه نقــد« به صورت 
عمومی اکران می شــود. دبیر کمیته فرهنگ رســانه با بیان این 
مطلب گفت: مستندهای چالشی و روشنگر شامل مستند »شب 
نامه« با موضوع شبکه های جاسوسی نوین، مستند »یک روز در 
بیمارستان سلمانیه« با موضوع روایت بی واســطه از قیام مردم 
بحرین و مستند »میراث آلبرتا« با موضوع بررسی در زمینه فرار 
مغزها در قالب نشست های هفتگی »کافه نقد« در آذرماه جاری 
به نمایش در می آیــد. غالمرضا رحیمی اظهار داشــت: کمیته 
فرهنگ رسانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در 
اولین کافه نقد پاییزی 95 به اکران و نمایش مستند »شب نامه« 

با محوریت شبکه های جاسوسی نوین و جریان نفوذ می پردازد. 
وی افزود: مســتند شــب نامه با حضورســید مهدی کرباســی 
کارگردان اثر و محمد ســعید جباری راوی مستند، فردا ساعت 
17:30 در محــل کتابخانــه مرکزی مــورد نقد و بررســی قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: مستند »یک روز در بیمارستان سلمانیه« 
با حضور عابدین مهدوی کارگردان اثر و مســتند »میراث آلبرتا« 
نیز به کارگردانی شــمقدری به ترتیب 21 و 28 آذرماه از ســوی 

کمیته فرهنگ رسانه مورد نمایش و نقد قرار خواهد گرفت.
رحیمی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص روند فعالیت های کمیته فرهنگ رســانه ســازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و نشســت های کافه نقد 

می توانند با شماره 32607529 تماس حاصل کنند.

یک نویسنده و ناشر، بازار کتاب کودک و نوجوان را بازار آشفته ای 
توصیف کرد. زهرا جمالی اظهار کرد:  بســیاری از نویســندگان 
از جمله خوِد من پیشــتر در حوزه ادبیات کــودک و نوجوان کار 
می کردیم؛ اما به علت مقرون به صرفه نبــودن فعالیت ها در این 
حوزه به سمت ادبیات بزرگســال میل پیدا کرده ایم. واقعیت این 
است که مردم کشور ما حاضر نیستند هزینه مناسبی را به خرید 
کتاب های کــودک و نوجوان اختصاص دهنــد؛ اگرچه در زمینه 
خرید کتاب های کمک درســی ویژه این گروه سنی دست و دلباز 
هستند. مدیر انتشــارات همداد در ادامه گفت: از سوی دیگر باال 
بودن هزینه تصویرگری کتاب های کــودک و نوجوان که قریب 
به یک تا یک و نیم میلیون تومــان از کل هزینه را دربرمی گیرد و 
باید به تصویرگر پرداخت شــود، کار در این حوزه را غیراقتصادی 
کرده است. همین طور گرایش مردم به خرید کتاب های کودک و 
نوجوانی که در قطع غیرمتعارف وارد بازار می شوند دست ناشران 
را بسته اســت. اغلب مردم ترجیح می دهند کتاب هایی را بخرند 
که دارای جذابیت های صوری هستند اگرچه ممکن است از نظر 
محتوا خالی باشند. جمالی متذکر شد: چنین بازار آشفته ای کار 
را برای ناشران مشکل و مشــکل تر کرده است. بنابراین خود من 
به شخصه یک سالی است که بحث نشــر کتاب کودک را به کنار 

گذاشته و وارد حیطه ادبیات بزرگسال شده ام.

سریال خاتون با بازی مهران غفوریان 
مهمان شبکه شما

موزه هنرهای معاصر؛ میزبان 
نمایشگاه هنری »حکایت بافته ها«

نمایش و اکران عمومی مستندهای 
چالشی در »کافه نقد«

بازار کتاب کودک و نوجوان
آشفته  است

دیدگاه

کنسرتاکران

منتقد ســینما و تلویزیون گفت: پخش سریال های 
تکراری در مناســبت ها، رویکرد درستی نیست و به 
جای چنین برنامــه هایی باید حرف هــای جدیدی 
برای مخاطب بیان کرد. طهماســب صلح جو در مورد 
بهترین راه پرکردن آنتن تلویزیون در مناســبت ها به 
ویژه مناســبت های مذهبی، افزود: برنامه های زیادی 
قابلیت جایگزینی دارند اما مدیران تلویزیون باید پاسخ 

بدهند چرا نوآوری در برنامه ســازی وجود ندارد. وی 
ادامه داد: ضمن اینکه بین مدیران تلویزیون و سازندگان 
برنامه های مختلف روابــط و ضوابطی وجود دارد که بر 

اساس آن برنامه ها ساخته می شوند.
رییس پیشین انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی 
تصریح کرد: مدیران رسانه ملی و سازندگان برنامه های 
تلویزیونی باید تصمیم بگیرند تا برنامه ها از فضای کهنه 

خارج شود. 
بر اساس مشورت با هم نیز می توانند به نتیجه برسند؛ 
زیرا هرگز از من و امثال من نمی پرســند چه برنامه ای 
برای پخش در این ایام بهتر اســت. به گــزارش ایرنا، 
مناسبت های مذهبی یکی از مهم ترین ایامی است که 
تلویزیون باید با نوآوری آنتن خود را در آن ایام پر کند؛ 
در حالی که در بیشــتر این مناســبت ها تلویزیون به 
داشته های خود از جمله سریال های تاریخی و مذهبی 
در قالب یک فیلم تلویزیونی رو می کند که پیش از این از 

همه شبکه ها بارها پخش شده اند.

منتقد سینما و تلویزیون:

پخش سریال های تکراری در مناسبت ها رویکرد درستی نیست

سیانور مجموعه پارادوکس هاســت؛ انتخاب های سخت، ماندن یا نماندن، درون 
و بیرون. »سیاسی ترین درام« این سال هاست؛ آغازی کوبنده با ترور مستشاران 
آمریکایی به دســت مجاهدین خلــق و اوج گرفتــن در پایانی ترین ســکانس 

عاشقانه های امیر و هما.
یک دانشگاه، نامش صنعتی »شریف« اســت و باور عام که گویی »انسان«هایی 
شــریف دانش آموخته آن هســتند. کنکاشی بیشــتر نامی را درخشان می کند: 
»مجید شریف واقفی« تصویری »+« در اذهان دارد، تا زمانی که »سیانور« روی 
پرده می آید؛ شخصیت هایی که هرکدام نماد یک »تفکر«اند و تفکرهایی که هر 
یک نماد یک »باور« هســتند. »متکثر«ند لیکن یک هدف، آنها را زیر یک پرچم 
»متحد« نموده است. تفکرهایی که یکی شــعار »مبارزه« سر می دهد و دیگری 
نگران »خلق«ی اســت که می خواهد »آزاد«شــان کند، اما خود در »قفس«ی 

گرفتار می شود که راه رهایی نمی یابد. 
آن یکی دنبال »علمی« کردن مبارزه اســت و آن دیگری حکــم به ناکارآمدی 
دین در مبارزه می دهد. دیالوگ هایش »ماندگار« است. آنجا که »وحید افراخته« 
)حامد کمیلی( از سر »اســتیصال« فریاد بریدگی سر می دهد، میخکوب صالبت 
»مرتضــی صمدیه لبــاف« )بابــک حمیدیان( 
می شــود که: »به فکر آخرین روز زندگی ات 

باش، تو یک فروشنده ای«.
شــعیبی بهترین »روز«هایش را گذراند تا 
فیلمی ماندگار بسازد. با هنرمندان که باز 
هم به اوج برگشتند، ســتاره مشرقِی شام 
آخِر جیرانی، »هنگامه«ای شد تا تردید در 
انتخاب سیانور یا زندگی را به نمایش بگذارد 
و مهدی هاشمی، آن طناز ترسناک که زبان 
بدن را حتی در چروک های صورتش به خوبی 

نمایان کرد. 
ســیانور را از دســت ندهیــد، 
سینماست.  اصل  ســیانور 
حال سینمای ایران فعال 

»خوب« است...

علیرضا صلواتی:

سیانور الزم است

سینما

عوامــل فیلم »گــذر موقت« ســاخته افشــین هاشــمی در حال 
آماده سازی برای اکران است.

افشــین هاشــمی، کارگردان، در خصوص زمان اکران فیلم »گذر 
موقت«، گفت: زمان دقیق اکران فیلم مشــخص نیست، ما فیلم را 
به پخش کننده یعنی حبیب اسماعیلی داده ایم و هم اکنون هم در 

حال جمع آوری مفاد تبلیغاتی این فیلم هستیم.
گفتنی است این فیلم قصه دو پیرمرد را در یک شب روایت می کند 
که تصمیم به ایجاد یک تفریح می گیرند و ســفری شبانه را در شهر 
آغاز می کنند. عالوه بر کارگردانی، نویسندگی و آهنگسازی این اثر 

بر عهده افشین هاشمی است.
اسماعیل محرابی، مســعود کرامتی، پانته آ بهرام، شقایق فراهانی، 
شبنم فرشادجو، مرتضی ضرابی، شــقایق دهقان، هومن برق نورد و 

الدن مستوفی بازیگران این فیلم هستند.

نهمین روز زمستان امسال فریدون آســرایی در نمایشگاه بین المللی 
کنسرت برگزار می کند.

فریــدون آســرایی خبــر داد: در تاریخ نهــم دی ماه در نمایشــگاه 
بین المللی کنسرت دارم. 

وی افزود: نوازنده های کنســرت همــان نوازنده هــای قبلی و ثابت 
هستند .

رهبر ارکســتر ایمن خراســانی، بیس ارش عیوضی، درام اشــعاری، 
پروکاشن حســام متولی، ویلن امیرحســین محمودی، کیبورد کارن 

زیاری وگیتار سعید خانزاد هستند.
آســرایی بیان کرد: در این کنســرت بنا داریم حــدود 20 آهنگ از 
آلبوم هــای  غریبه ، از تــو دورم  ، خاطرات گمشــده ، عشــق یعنی 
و  دو ترک از تک آهنگ هــا احتماال خداحافظ تهــران و عزیز جان را 

اجرا کنیم.

»گذر موقت« چه زمانی 
اکران می شود؟

کنسرت فریدون آسرایی 
نهم دی ماه برگزار می شود

مزایده

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

1- شهرداری درچه با توجه به مصوبه شماره 609 مورخ 95/8/22 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 

عملیات قطع درختان و فروش چوب درختان واقع در مســیر احداث طرح های شــهری شهرداری و 

درختان خشک سطح شهر را به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد 

جهت دریافت اسناد مزایده تا مورخ 1395/9/20 به شهرداری درچه مراجعه فرمایند.

زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری تا ساعت 14 روز یکشنبه 95/9/21 

زمان برگزاری مزایده: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در محل ساختمان شهرداری می باشد.

نوبت دوم
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پیشنهاد سردبیر:
حقوق های نجومی افکار عمومی را مشوش کرده است

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری گفت:درگیری های 
قومی قبیله ای بر سر زمین کشــاورزی در لردگان دو کشته و پنج زخمی 
برجای گذاشــت. ســرهنگ شــهریار حیدری ، اظهــار کرد: ایــن نزاع 
دســته جمعی میان دو طایفه از مــردم »ناغان علیا« از توابع شهرســتان 
لردگان بر سرزمین کشــاورزی رخ داد. وی افزود: متاسفانه این درگیری 
منجر به کشته شدن دو تن و زخمی شــدن پنج نفر شد. حیدری با اشاره 
به دستگیری هفت نفر طی این درگیری برای سیر مراحل قانونی، تصریح 

کرد: در این درگیری از اسلحه شکاری نیز استفاده شده است.

بخشدار دوآب صمصامی شهرســتان کوهرنگ گفت: با شروع بارش برف 
و پدیده کوالک از حد فاصل گردنه چری و گردنه شاه منصوری در محور 

چلگرد به دوآب صمصامی، تردد خودرو با زنجیر چرخ امکان پذیر است.
حسن مرادی از باز بودن راه های مواصالتی این بخش به مرکز شهرستان 
و مسیر اســتان خوزســتان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به کوالک و 
 لغزندگی جاده، اســتفاده از زنجیر چــرخ در منطقه الزامی اســت. وی 
آماده باش و اســتقرار ماموران راهداری و گروه های امــداد و نجات در 
محورهای برفگیر بخش دوآب صمصامی را یادآور شــد و گفت: با توجه 
به هشدار سازمان هواشناسی، بارش برف و باران در شهرستان کوهرنگ 
تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشــت. بخشــدار دوآب صمصامی به 
رانندگانی که قصد عزیمت به محورهای کوهســتانی کوهرنگ ر ا دارند، 
توصیه کرد هنگام عبــور از گردنه های برفگیر عالوه بر رعایت ســرعت 

مطمئنه، خودروی خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند. 

همزمان با حلول بهار ربیــع االول، مردم چهارمحــال و بختیاری با کنار 
گذاشتن لباس های سیاه خود آمدن این ماه را به هم بشارت دادند.

مردم استان به رسم پدرانشان دو ماه سیاه پوشیدند، تا همیشه عزادار خون 
خدا باقی بمانند و دو ماه تمام این سیاه پوشــی را روز به روز تازه تر کردند. 
مردم چهارمحال وبختیاری براســاس یک سنت دیرین و به رسم قدردانی 
از میدان داران عزاداری سید و ساالر شهیدان ،در نخستین روز ربیع االول 
آیین وداع را در بخشی از شهرها و روستاهای این استان اجرا کردند.  در این 
آیین، تعدادی از مردم با اهدای پیراهن های سفید و گالب ناب، رخت عزای 
دو ماهه را از تن عزاداران جوان بیرون آوردند.  برخی از مردم نیز با حضور در 
امامزادگان و بر سر قبور ، با قرائت فاتحه، یاد درگذشتگان خویش را گرامی 
داشتند. همچنین تعدادی از عزاداران با حضور در مساجد و تکیه ها اقدام 

به جمع آوری پارچه های مشکی،کتل ها و پرچم های عزا کردند. 
همچنین در محرم و صفر امســال بیش از یک هزار هیئــت عزاداری در 
بیش از 700تکیه و مسجد و حسینیه و خیمه گاه به عزاداری سید و ساالر 

شهیدان پرداختند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت 880 هزار 
تن محصوالت کشاورزی در این استان خبرداد. سیروس بیک بکان گفت: 
این محصوالت شامل گندم، جو، کلزا، پیاز، سیب زمینی، حبوبات، چغندر 
قند، ذرت و نباتات علوفه ای مانند یونجه و شبدر است. بیک بکان افزود: به 
رغم کاهش سطح زیر کشت در سال زراعی گذشته، توزیع بذرهای اصالح 
شده بین کشاورزان، اجرای ســامانه های نوین آبیاری و استفاده از ماشین 
آالت کشاورزی از کاهش میزان برداشت محصوالت زراعی نسبت به سال 
گذشــته جلوگیری کرد. وی گفت: 80 درصد محصوالت کشاورزی تولید 
شده در داخل استان مصرف و بقیه به استان های همجوار و کشورهای عراق 

و افغانستان فرستاده می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از صادر شدن چهار 
پروانه تولید فرش دســتباف در چهارمحال و بختیاری در سال جاری خبر 
داد. نعیم امامی اظهار داشت: همایش فرش دستباف با هدف تولید، فروش 

و تحقق امر اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.
وی گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه به ۱۲ نفر تســهیالت در 
حوزه فرش پرداخت شــده اســت. مدیــر کل صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فرش چالشتر چهارمحال و بختیاری یکی 
از فرش های ممتاز شناخته شده در جهان است و همچنین فرش های گبه، 
یلمه و نائینی نیز در اســتان شــهرت دارند. وی تاکید کرد: در سال جاری 

تاکنون چهار مورد پروانه فرش دستباف صادر شده است.

دو کشته و پنج زخمی 
نتیجه نزاع در لردگان

تردد در گردنه چری کوهرنگ 
با زنجیر چرخ امکان پذیر است

 مردم چهارمحال و بختیاری
 با ماه های عزا وداع کردند

برداشت 880 هزار تن محصوالت 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

چهار پروانه تولید فرش دستباف
 در استان صادر شد

معاون فرهنگی دادگســتری اســتان چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان 

و خانواده های منطقه چهار قوه قضاییه در این استان خبر داد.
حجت االســالم ســید محمد موســوی راد، معــاون فرهنگی 
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، با اعالم این خبر گفت: 
این مســابقات امروز و فردا در فرهنگســرای ارشــاد اسالمی در 

شهرستان شهرکرد برگزار می شود.
وی تصریح کرد: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری طی دو 
روز میزبان برگزیدگان مرحله استانی مسابقات قرآنی قوه قضاییه 
منطقه چهار کشور شامل استان های بوشهر، کرمان، سیستان و 

بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و هرمزگان خواهد بود.
موسوی افزود: این مســابقات در دو رشــته  کتبي شامل درک 
مفاهیم و حفظ موضوعي و ســه رشــته شفاهي شــامل قرائت 
تحقیق، ترتیــل و حفظ  قرآن برگزار می شــود.وی شناســایی 
نخبگان وفعاالن قرآنی، آشــنایی وانس هر چه بیشتر خانواده ها 
وکارکنان قوه قضاییه بــا فضایل قرآن کریــم وهمچنین ترویج 
ســیره قرآنی در بین کارکنــان وخانوادها وزمینه ســازی برای 
نزدیک کردن جامعه به حقیقت وروح قرآن وســوق دادن جامعه 
به ســمت عمل به آن را از جمله اهداف برگزاری مسابقات قرآن 
کریم در قوه قضاییه برشمرد.یادآور می شود شرکت کنندگان در 
مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضاییه شامل قضات و کارکنان 
دادگســتری و خانواده های ایشــان، ســازمان های تابعه شامل 
سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، ســازمان ثبت اسناد و امالک، 
 سازمان قضایی نیروهای مسلح ،سازمان بازرسی و اعضای شورای 

حل اختالف است.

همزمان با روز جهانــی معلوالن، نمایشــگاه کتابی با عنوان 
»خط پرنده ها« به منظور بهره مندی بیش از پیش کودکان با 

نیازهای ویژه در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
فرزاد رحیمی اظهار کرد: نمایشگاه کتابی با عنوان خط پرنده 
شــامل کتاب های بریل و صوتی به منظور بهره مندی بیش از 

پیش کودکان با نیازهای ویژه از کتاب دایر می شود.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری بیان داشــت: این نمایشگاه در مرکز 
فراگیر کانون واقع در مرکز اســتان برپا خواهد شــد که 30 
عنوان کتاب بریل و پنج عنوان کتاب صوتی در آن به نمایش 

گذاشته می شود.
وی خاطرنشــان کرد: مرکز فراگیر شــهرکرد در حال حاضر 
دارای یک هزار جلد کتاب به خط بریل و کتاب صوتی است و 
این نمایشگاه در راستای آشــنایی اعضای عادی با کتاب های 
ویژه کودکان با نیازهای خــاص، آگاهی عمومی در خصوص 
تجهیزات و منابــع مطالعاتی مراکز کانون برای این قشــر و 
بهره مندی خانواده ها و اعضا با نیازهای ویژه از این منابع دایر 

خواهد شد.
رحیمی با اشــاره به اهمیت اجرای عدالت فرهنگی در میان 

کودکان با نیازهای ویژه و ترویج فرهنگ مطالعه و اســتفاده 
از کتاب های تازه منتشر شــده به عنوان اهداف مهم کانون، 
افزود: کانون با برنامه ریزی های مناسب و آموزش های خاص 
در این راستا مسیری روبه رشــد و آگاهی برای این کودکان 
پیش بینی کرده که تاســیس مراکز فراگیر در کشور یکی از 

اقدامات مهم و موثر در این زمینه بوده است.

موسوی راد خبر داد:

چهارمحال؛ میزبان مسابقات منطقه چهار قوه قضاییه
همزمان با روز جهانی معلوالن صورت می گیرد؛

برگزاری نمایشگاه کتاب »خط پرنده ها« در چهارمحال و بختیاری

طبیعت گردی

اخبار

مدیرکل فنــی و حرفــه ای اســتان گفت: در راســتای 
اجرای طرح روســتای بدون بیکار ایجاد کسب و کارهای 

ارزش آفرین در این استان صورت می گیرد.
محمود تقی پور  با اشاره به اینکه طرح روستای بدون بیکار 
در استان اجرا خواهد شــد، اظهار کرد: در راستای اجرای 
این طرح ایجاد کسب و کارهای ارزش آفرین اجرا می شود. 
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان تصریح کرد: شناسایی و 
معرفی روستاها به منظور اجرای طرح روستای بدون بیکار 

از نیمه دوم آبان  ماه سال جاری آغاز شده است.
وی از تعداد روســتاهای مورد نظر برای اجرای طرح خبر 
 داد و خاطرنشــان کرد: این طرح به صــورت پایلوت در

 ۱5 روستای چهارمحال و بختیاری اجرا می       شود.
تقی پور با اشــاره به مزایای طرح گفــت: اعتبار الزم برای 
اجرای طــرح روســتای بدون بیــکار توســط صندوق 

کارآفرینی امید اختصاص داده خواهد شد.
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان افزود: نیازسنجی برای 
انتخاب رشته های مورد تقاضا در روســتاها اعالم شده و 
نشســت هماهنگی دیگری با حضور دهیاران روستاهای 
منتخب در اداره کل فنی و حرفه ای اســتان برگزار خواهد 
شد تا به نتیجه نهایی برای نیازسنجی واقعی منطقه ای در 

راستای ایجاد اشتغال مناسب دست یابیم.  
وی با اشــاره به زمان اجرای طرح بیان کــرد: زمانی که 
دهیاران زیرساخت های مربوطه را در روستاها فراهم کنند 
و رشته های موردنیاز همراه با تعداد کارآموزان)حدنصاب( 
اعالم و مکان مناسب نیز توســط دهیاران مهیا شود، این 
اداره کل آمادگی دارد مربی و تجهیــزات الزم را به محل 

انتقال دهد.
تقی پور به همکاری دســتگاه های اجرایی مختلف در این 
طرح اشاره و اظهار داشت: ارگان های دست اندرکار شامل 
اســتانداری، آموزش فنی و حرفه ای، صندوق کارآفرینی 
امید، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی استان و .... 
خواهند بود و با توجه به پیشرفت کار و نیازهای احتمالی 
با ارگان های مختلف دیگر نیز همکاری خواهیم داشــت. 
مدیرکل فنی و حرفه ای استان اذعان داشت: این طرح به 
منظور حمایت از مشــاغل خانگی، گسترش و ساماندهی 
کسب و کار خانگی، خوداشتغالی و حمایت از افراد توانمند 
در ایجاد کســب و کارهای ارزش آفریــن در زیرمجموعه 
پشتیبان ها، خوشــه ها، شــبکه ها و زنجیره های تولیدی 
با هدف اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در روســتاها شکل 

گرفته است.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری خبر داد:

ایجاد کسب و کارهای 
ارزش آفرین در استان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: دســتگاه های 
نظارتی و مجلس الزم است نسبت به موضوع حقوق های نجومی 
اقدامات جدی تری انجــام دهند، افکار عمومــی از این موضوع 

مشوش شده است.
حجت االســالم محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این 
هفته شهرکرد که در مصالی بزرگ این شــهر برگزار شد، اظهار 
کرد: سبقت گرفتن مردم مسلمان و شــیعه عراق در پذیرایی از 
زائرین حضرت اباعبدا... حسین )ع( ســبقت در ارزش ها و عمل 
به ارزش های دینی اســت کــه ایرانیان نیز به ایــن خیل عظیم 
پیوســته اند.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه باید در اجرای دســتورات امام خمینی)ره(، حاکم کردن 
ارزش های دینی و عمل به ارزش های اسالم سبقت بگیریم و جزو 

ریزشی ها نباشــیم، گفت: خود پیشی گرفتن و سبقت گرفتن در 
پرداختن به امور نیکو در اسالم یک ارزش است.

این مســئول با بیان اینکه نگاه درســت همچون دید امام راحل 
به مسئله بســیج و نقش بی بدیل آن ضرورت دارد و الزم است تا 
همیشه ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: بسیج توانسته به لطف 
خدا در انقالب و صیانت از دســتاوردهای آن نقش داشته باشد و 
این تفکر به سایر نقاط جهان و دیگر کشــورهای دنیا نیز تسری 
پیدا کند. نکونام افزود: امنیت چند میلیون زائر توســط بســیج 
مردمی عراق تامین شــد و این نیروها در همه جا چه در حفاظت 
از مردم و چه در حمایت از عتبات عالیات نقش بسزایی داشته اند، 
خوشــبختانه امروز در سوریه نیز بسیج شــکل گرفته و مقاومت 
می کند، آرام آرام تفکر بسیجی که امام خمینی)ره( ایجاد کردند 

در جهان اسالم در حال پیشرفت است.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری نقش شــخصیت 
ارزشــمند آیت ا... موســوی اردبیلی را چه قبــل از انقالب و چه 
بعدازآن هم در حوزه های علمیه و هــم در یاری امام خمینی)ره( 
بسیار تاثیرگذار دانســت و تاکید کرد: البته دیده شده برخی ها 
چهره های انقالب را به خود نسبت می دهند و از این افراد استفاده 
خاص خودشــان را می برند که شــاید دلیل این رفتــار کمبود 
شخصیت آنها باشد. وی با اشاره به اینکه بحث حقوق های نجومی 
و برداشــت های غیرقانونی جامعه را دچار تشــویش کرده است، 
تصریح کرد: باید فســاد از بین برود و در جامعه گســترده نشود، 
دستگاه های نظارتی، مجلس و... الزم است نسبت به این موضوع 
اقدامات جدی تری انجــام دهند، افکار عمومــی از این موضوع 

مشوش شده است لذا باید اعتماد مردم جلب شود.
نماینــده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری بــه وجود برخی 
بی تدبیری ها و کوتاهی هــا در مدیریت که موجب به وجود آمدن 
اتفاقات بد و جبران ناپذیر می شود اشاره و خاطرنشان کرد: نمونه 
این بی تدبیری ها و ســوء مدیریت ها حادثه قطار برای زوار حرم 
حضرت رضا)ع( است، مطالبه جدی رهبری و مردم نظارت جدی 

است تا مشکالتی ازاین دست برای مردم به وجود نیاید.
نکونام نیروی دریایی را به عنوان یک نیــروی مقتدر و فعال هم 
از نظر کیفیــت و هم از نظر کمیت عنــوان و ادامه داد: حقیقت و 
واقعیتی که در اربعین امام حســین)ع( دیده می شود پیوند زدن 
امت ها چه مســلمان و چه غیرمسلمان اســت، بشریت باید یک 
هدف داشته باشــد و آن دستیابی به اســالم ناب مهدوی است و 
اربعین می رود که این یک هدف و یک مسیر بودن را محقق کند، 
اربعین پر از راز و رمز اســت البته نه برای برخی ها که نســبت به 
این موضوع جهــل دارند و آن را تحت تاثیر شــبکه ها اینترنتی و 

ماهواره ها زیر سوال می برند.

بشریت باید یک 
هدف داشته باشد 
و آن دستیابی به 

اسالم ناب مهدوی 
است و اربعین 
می رود که این 

یک هدف و یک 
مسیر بودن را 

محقق کند

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طبقه بندی و اولویت بندی 
موقوفات چهارمحــال و بختیاری در بخش هــای مختلف باید در 

دستور کار مسئوالن اوقاف و امور خیریه قرار گیرد.
قاسم سلیمانی دشتکی در نشســت با مدیرکل و کارکنان اوقاف و 
امور خیریه استان به مناسبت گرامیداشت هفته وقف تاکید کرد: 
دغدغه کنونی مدیریت اســتان در خصوص عملکرد اوقاف و امور 
خیریه رفع شده و با حاشیه های ســال های قبل فاصله دارد.وی 
افزود: انتظار می رود برخی مسائل اجتماعی مرتبط با حوزه اوقاف 
و امور خیریه چهارمحال و بختیاری بررسی و براساس مستندات و 
نظریه های علمی و قانونی مدیریت شود.سلیمانی دشتکی یادآور 
شــد: کمک های مردمی و موقوفه های آنان نقش مهمی در انجام 

فعالیت های عمومی دارد. اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: برنامه ریزی برای هدایت موقوفات به سمت و سوی حمایت 
از ایتام، بیماران خاص، احداث بیمارستان، ساخت مسجد، مدرسه 

سازی و فعالیت های عام المنفعه ضروری است.
وی با اشاره به ایده اوقاف و امور خیریه برای فروش اوراق مشارکت 
به منظور احداث موقوفات جدید گفت: برنامه ریزی و اقدام جدی 
در خصوص مشــارکت مــردم چهارمحال و بختیــاری به منظور 

اجرایی شدن این ایده باید در دستور کار قرار گیرد.
سلیمانی دشتکی وقف را از مهم ترین سنت های دین مبین اسالم 
بیان و تاکید کرد: هدایت موقوفات به ســمت و ســوی نیازهای 
عمومی جامعه یکی از ضــرورت های مهم این حوزه محســوب 

می شــود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری 
نیز گفت: اکنون یکهزار و 650 موقوفه در این اســتان وجود دارد. 
حجت االســالم مرتضی عزیزی تصریح کرد: از این تعداد یکهزار و 
50 موقوفه مسجد، 300 موقوفه حسینیه، فاطمیه، زینبیه، مهدیه 
و تکیه و 300 موقوفه هم جزو موقوفات درآمدزاســت. وی یادآور 
شد: اکنون ۱00 موقوفه در سامانه اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختیاری ثبت شده که شــامل امامزاده ها، قدمگاه ها، مساجد و 

زیارتگاه هاست.
 عزیزی اظهار کرد: اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ۱00 
کودک یتیم را تحت پوشش خود قرار دارد و خدمات رسانی به آنان 
را به نحو مطلــوب انجام می دهد. وی تاکید کرد: در ســال جاری 
۲0 میلیارد ریال مشــارکت مردمی در بقاع متبرکه چهارمحال و 

بختیاری جمع آوری شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اولویت موقوفه ها در دستور کار قرار گیرد

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:

حقوق های نجومی افکار عمومی را مشوش کرده است

طبیعت زیبا و رنگارنگ پاییز از کناره های رودخانه زاینده رود تا سرچشــمه های کارون 
در استان چهارمحال و بختیاری، یکی از زیباترین جلوه های خودنمایی رنگ هاست.اگر 
این روزها به استان زیبای چهارمحال و بختیاری ســفر کنید خواهید دید که پاییز زیبا 
و رنگارنگ طبیعت این منطقه، بر بلندای زاگرس، از دیدنــی ترین جاذبه های طبیعی 
و نمادهای عظمت در خلقت به شــمار می رود. پاییز از کناره هــای رودخانه زاینده رود 
تا سرچشمه های کارون در اســتان چهارمحال و بختیاری، یکی از زیباترین جلوه های 
خودنمایی رنگ هاســت که آدمی را به آرامشــی طبیعی می کشــاند.طبیعت استان 
چهارمحال و بختیاری، به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع و باال بودن فشــار اکسیژن در این 

ارتفاع، رنگ های مختلفی را در فصول مختلف به خود می گیرد. 
وجود این طبیعت رنگارنگ در فصــل پاییز در ارتفاع دو هزار متری از ســطح دریا، این 

استان را به نقطه مطلوب گردشگری طبیعت مبدل کرده است. 
کم شدن اکسیژن در باال دست، رودخانه ها را سبز رنگ می نمایاند و با زیاد شدن اکسیژن 
در دشت ها، رودخانه ها، آبی رنگ جلوه می کنند و این تصاویر رویایی در نقاط مختلف 

استان چهارمحال و بختیاری یافت می شود. 
پاییز در دیار چهارمحال و بختیاری، بسان خمره رنگرزی می ماند و انگار کسی نشسته و 
لباس درختان را یکی یکی در این خمره فرو کرده و رنگ های زرد، نارنجی و قرمز حنایی 
را روی برگ ها و تنه درخت ها پاشــیده است درســت مثل پیراهن رنگرزان، دشت ها و 

کوهساران استان چهارمحال و بختیاری، در پاییز، هر گوشه، رنگی خاص به خود گرفته 
است. بادامستان های حاشیه رودخانه زیبای زاینده رود، بوم بزرگ نقاشی طبیعت است 

که هر رنگ اینجا، ساز خودش را می زند. 
طیف رنگ های زرد تند، طیف رنگ های زرد سوخته، طیف رنگ های صورتی، رنگ های 
آبی، رنگ های زرد مایل با ترکیب ســبز و رنگ هــای قهوه ای با ترکیب ســبز و زرد و 
رنگ های سبز با رگه هایی از زرد و این در هم آمیختگی را تنها نقاشان طبیعت گرا درک 

می کنند. 

پاییز دل نواز بازفت شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، مقامی است از 
موســیقی فصل ها، که هر منطقه اش، چونان برگ دفتر نقاشی است و هر برگش، رنگی 
متفاوت به خود گرفته اســت.  پاییز در بازفت، چنان تصویر زیبــا را نقش می زند که در 

دورنمای تصویری آن آمیزه رنگ های گرم و تند، چشم ها را نوازش می کند. 
پاییز بازفت کوهرنگ هر روز رنگ عــوض می کند و رنگ روزها در این منطقه، بســان 
 جعبه مداد رنگی اســت که هر روز درختان منطقه با آن لباس رنگی زیباتری بر تن خود 
می پوشند. وجود بافت عشایر، این منطقه را به اکو موزه بزرگ کشور و پاییز و روانی کوچ 

عشایر، این منطقه را به گنجینه طبیعی ایران تبدیل کرده است. 
فقط با ســفر به این منطقه زیبا و دیدن این جلوه های بدیع، می توان زیبایی و عظمت 

خلقت در این خطه را به نظاره نشست.

پاییز چهارمحال و بختیاری زیباترین جلوه خودنمایی رنگ ها
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مزایده 
7/398 شــماره آگهــی: 139503902004000193 شــماره پرونــده: 
139404002004000478 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 9401175 و 
9401174 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ) طبقه همکف( پالک ثبتی 4743/39 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مســاحت 160/18 متر مربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی و سایر مشاعات کال مجزی شــدگان از پالک 4843 باقیمانده 
با قید به اینکه مورد ثبت حق اســتفاده از پارکینگ 38 فرعی را ندارد واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان مشتاق اول، خیابان ابوالحسن 
اصفهانی، کوچه ارغوان، پالک 17 که سند مالکیت آن در صفحه 248 دفتر 133 
امالک به نام مرحوم شــکراله ضامنی فرزند فرج اله )وراث نامبرده عبارتند 
از: خانم ها1- نازی 2- پری نــاز 3- فاطمه 4- آقای حمیــد ) همگی ضامنی( 
5- خانم روح انگیز مشــتاقی بروجنی ثبت و صادر شــده اســت و طبق نامه 
1394/41/111624-94/7/16 اداره ثبت منطقه مرکزی اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شــمااًل: اول در دو قســمت که دوم غربی دیواریست به 
پارکینگ مشــاعی به طول های 3/35 و 5/30 متر دوم به طول 3/5 متر دیوار 
و پنجره به کوچه شــرقًا: اول به طول 6/60 متر دیوار به دیوار پالک 27 دوم 
در سه قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی پنجره و دیواریست به نورگیر به 
طول های 1/75 و 4/05 و 1/75 متر ســوم به طول 11/78 متر دیوار به دیوار 
پالک 27 جنوبًا: به طول ده متر دیوار و پنجره به حیاط مشــاعی غربًا: اول به 
طول 10/35 متر پنجره و دیواریست به فضای شارع دوم در دو قسمت که اول 
شمالی به طول های 2/40 و 4/35 دیوار و درب اســت به راه پله مشاعی دوم 
به طول 2/80 متر دیواریســت به پارکینگ 38 فرعی حقوق ارتفاقی له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق حق 
اســتفاده از پارکینگ 38 فرعی را ندارد و آپارتمان فوق در یک مجموعه سه 
واحدی با عرصه 377 متر مربع می باشد، نمای ساختمان سنگ و قسمتی آجر 
زبره )بدون نما(، نوع کابیت فلزی، سیســتم گرمایشی بخاری گازی، سیستم 
سرمایشــی کولرآبی، دارای انشعابات آب، برق، گاز مشــترک و دارای بیمه 
می باشد. برابر اســناد رهنی 166454-92/12/27 و 164523- 94/7/4 دفتر 
اسناد رسمی شماره 15 اصفهان، در رهن بانک اقتصاد نوین اصفهان واقع می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 95/11/24 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان  واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ 
به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 4/485/040/000 ریال ) چهار 
میلیارد و چهارصد و هشــتاد و پنج میلیون و چهل هزار ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به 
ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/13 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعــد موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی  در 
وجه اداره اجرای ثبت اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری 
همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.  م الف:21759 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)608 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/654 چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی 12 قفیزی در 
دشت لتیان پالک 770 فرعی از شماره 1 اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی بــه نام فرحناز زمانی فرزند عباســعلی در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 

بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخه 1395/10/6 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: شنبه 1395/9/13 مریم مختاری کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

میمه)188 کلمه، 2 کادر(
رای اصالحی

پیرو رای 8483 مورخ 95/7/4 آقای اکبر خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند 
حسینعلی، نام پدر متقاضی حسینعلی می باشد که اشتباها حسنعلی درج شده 
بوده است؛ بدین وســیله اصالح می گردد: نام و نام خانوادگی متاقضی اکبر 
خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی صحیح می باشد. نبی اله یزدانی 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

9/96 شماره صادره:1395/02/302406 نظر به اینکه به موجب آرای شماره 
96 الی 13685603020310000093 مورخ 95/4/14 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 
نایین تمامی ششدانگ یکباب خانه تحت شــماره 287 فرعی از 4129- اصلی 
واقع در روستای اسدآباد واقع در بخش 3 حوزه ثبت نائین در مالکیت آقایان 
فضل اله و عباســعلی و خانمها عصمت و معصومه همگی شفیعی کمال آباد 
مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تجدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانــون فوق الذکر و طبق تقاضــای مالکین تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز یکشــنبه 95/10/05 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
 تاریــخ انتشار:شــنبه 1395/09/13  م الــف:278 اداره ثبت اســناد و امالک 

نایین)213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/97  آقای مسعود دیانتی دارای شماره شناســنامه 3  به شرح دادخواست 
به کالســه 665/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان معصومه شفیعی گنجه فرزند علی اصغر به 
شماره شناســنامه 1220012939 در تاریخ 1394/06/06 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیده خاتون 
موســوی فرزند ســید علی اکبر، ش.ش 3 صادره از خوانسار 2- علی اصغر 
شــفیعی گنجه فرزند درویشــعلی، ش.ش 4 صادره از خوانسار 3- مسعود 
دیانتی فرزند مصطفــی، ش.ش 3 صادره از خوانســار. متوفی ورثه دیگری 
ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی نزد 
او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی 
 اســت با انقضای مهلت مقــرر گواهی انحصــار وراثت صادر خواهد شــد.
 م الف: 258 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 155 کلمه، 2 کادر(  

فقدان سند مالکیت
9/99 شــماره صادره: 1395/43/297628 نظــر به اینکه خانــم پروانه پور 

ابوطالب  با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 95/8/20-31415 
دفترخانه 160 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت 44/67 سهم مشاع 
از 333/25 سهم ششــدانگ پالک شــماره: 11/2494 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 50496 صفحه 157 دفتر جلد 410 امالک تحت شماره 
چاپی 211137 صادر و تســلیم گردیده و به موجب انحصار وراثت شــماره 
1519-1380/05/23 و 3764-1380/11/28 شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان 
به نامبرده انتقال یافته و  اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری 
مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 
سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت 
مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع 
معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید 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: 27177 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 278 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/90 کالســه پرونــده: 950073 شــماره دادنامــه:1440-95/8/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آرش خسروی 
زاده به نشانی اصفهان لنجان فوالدشــهر محله ب 7 خ سلمان ساختمان سارا 
ورودی 2 پالک 2، خواندگان: سید علی حسین نژاد – علیرحم خسروی هر دو  
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
بخشی از وجه یک فقره چک شــماره 610519-93/6/10 و هزینه دادرسی و 
تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای آرش خسروی زاده به 
طرفیت آقای 1- سید علی حسین نژاد 2- علیرحم خسروی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه بخشی از چک به شماره 610519  به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید 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 پســندی 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 خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و یکصد و نود و نه 
هزار تومان  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/6/10(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
 م الف:26612 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 335 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/89 کالســه پرونــده 950608 شــماره دادنامــه: 1460-95/8/17 مرجع 

رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول محققیان به 
نشانی اصفهان خ آتشــگاه صفر کوچه ش جوادی منزل محققیان، خواندگان: 
1- حمید میرزایــی 2- مهدی وثوقی راد هر دو به نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال ســند یک دستگاه 
سواری دوو ماتیز به شماره انتظامی 739/44 د 63 به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان رسول محققیان به طرفیت خواندگان 1- 
حمید میرزایی 2- مهدی وثوقی راد به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه 
سواری دوو ماتیز به شماره انتظامی 739/44 د 63 به انضمام هزینه دادرسی 
با عنایت به محتویات پرونده و اســتعالم به عمل آمــده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالک خودرو و همچنین خواندگان ردیف اول و دوم با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه 
ارایه ننموده اند لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 
قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 10 و 219 و220 و 221 و 223 و 225 حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی خودرو به شماره انتظامی فوق الذکر به نام خواهان و مبلغ یک میلیون 
و صد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد ضمنًا انتقال ســند خودرو منوط به پرداخت ده میلیون ریال به خوانده 
ردیف اول می باشــد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد و با توجه به اینکه دعوی متوجه شــخص خوانده 
ردیف اول نمی باشد طبق بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
قرار صادره در این قسمت ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:26611 شعبه 7 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 373 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/88 کالســه پرونــده: 789/95 شــماره دادنامــه:1446-95/8/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی اکوچکیان 
فرزند حسین به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر 22 بهمن مجتمع نگین، خوانده: 
محمدرضا شیخ محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق 
2 فقره فاکتور،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال  به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای مرتضی اکوچکیان به طرفیت محمد رضا شــیخ محمدی  به خواسته 
مطالبه مبلغ 21/888/000 ریال طبق فاکتورهای شــماره 518 و 519 مورخه 
94/12/5  به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت  بــه محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا شورا به اســتناد مواد  198 و 515 و519و522 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم بــر محکومیت 
خوانــده به پرداخــت 21/888/000 ریــال بابت اصل خواســته و 752/200 
ریال بابت هزینه  نشــر آگهی دادرسی و هزینه نشــر آگهی تا مرحله اجرا در 
صورت لزوم و همچنین خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 
95/5/3  لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن  بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد

 در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. می باشد م الف:26608 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )280 کلمه،3 کادر(  

ابالغ رای
9/87 کالســه پرونده:1048/95 شــماره دادنامه:1469-95/8/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا مجیدی 
به نشــانی اصفهان چهار باغ خواجو جنب بانک ملی طبقه ســوم شرکت 
کاشــی نگار، خواندگان: هلیا عبدالهی- غالمحسین خســتگانان هر دو به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای 
رضا مجیدی  به طرفیت هلیا عبدالهی- غالمحسین خستگانان به خواسته 
مطالبه مبلغ 103/200/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 856163 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و صــدور گواهی های 
عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این کــه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلســه حضور نیافته اند و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانــون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکــم بــر محکومیــت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 103/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر تا مرحله اجرا 
 احتســاب در اجرای احکام به مبلغ 120/000 و خسارت تاخیر در تادیه از

  تاریخ سررســید چک  موصوف )95/5/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:26602 شعبه 

45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )300 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/86 کالســه پرونده: 1124/94 شــماره دادنامه:538-95/7/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ایمان کامرانی 
به نشانی خ طالقانی خلجا ســاختمان برادران کامران واحد سمت چپ پ 
435، خوانده: رامین صالحی چاه انجیری به نشــانی شیراز ریاستی اول 
فروشگاه اکواجوی، خواسته: مطالبه وجه چک، شورا با عنایت به محتویات 
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 ایمان کامرانی به طرفیت آقای رامین صالحی چاه 
انجیری به خواســته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال وجه چک به شماره 
745189  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی 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 مبلــغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/140/000 
بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/9/15 (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 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:26597 
 شــعبه 16 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 279 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

9/85 کالســه پرونده: 752/85 ح 10 دادنامــه: 8709970351001123-
87/9/20 مرجع رســیدگی:   شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، 
خواهان: شــهرداری اصفهان، خوانده: حســن آقاجان به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: الزام به انتقال، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به اصدار رای می 
نماید. رای دادگاه:  در خصوص دعوی شهرداری اصفهان به طرفیت آقای 
حسن آقاجان به خواسته الزام به انتقال رســمی میزان 3635 متر مربع از 
پالک ثبتی 413 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان با این توضیح که شهرداری 
مدعی اســت به موجب صورتجلسه کمیســیون معوض مورخ 82/2/13 
خوانده متعهد گردیده مالکیت خود از پالک مذکور به مساحت ذکر شده را 
به شهرداری واگذار ) در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به انتقال 
سند اقدام نماید) لکن علیرغم تعهد مذکور و تصرف ملک توسط شهرداری 
خوانــده از انجام تعهد خــودداری می نمایــد نظر به اینکه صورتجلســه 
کمیسیون معوض به شــرح مذکور موید صحت ادعای خواهان می باشد 
و خوانده به لحاظ مجهــول المکان بودن از طریق نشــر آگهی دعوت لکن 
هیچگونه دفاعی ازجانب خوانده به عمل نیامده فلذا دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی و مســتنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده به 
انتقال مساحت خواسته از پالک مذکور که حســب نظریه کارشناس ثبتی 
دو سهم از 2880 سهم می باشد در حق خواهان محکوم می نماید همچنین 
در اجرای مواد 502 و 515 قانون آئین دادرســی مدنی با توجه به مطالبه 
خسارت دادرســی خوانده را به پرداخت مبلغ 1973200 ریال بابت هزینه 
دادرســی و دفتر و مبلغ یک میلیون ریال بابت دستمزد کارشناس در حق 
خواهان محکوم می نماید با توجه متن توافق که مقرر بوده شهرداری بابت 
هر متر مربع هشتاد و پنج هزار ریال به مالک پرداخت نماید لذا انتقال سند 
منوط به تودیع مبلغ سیصد و هشــت میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال توسط شهرداری می باشد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی است. م الف:26594 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 329 کلمه، 4 کادر(  
مزایده

9/100 شــماره درخواســت: 9510463728300019 شــماره پرونده: 
9309983727100077 شماره بایگانی شعبه: 930037 شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگســتری نایین در نظــر دارد به موجب پرونــده اجرایی 
شــماره 930037 ح اجرایی دو دانگ مشاع از ششــدانگ منزل مسکونی 
به پالک ثبتی 67 فرعی از 19579 اصلی واقع در بخــش 2 نایین متعلق به 
محکوم علیه هادی قاسمی سپرو فرزند حسین را جهت وصول قسمتی از 
مهریه محکوم لها حدیثه قاسمی سپرو فرزند غالمحسین از طریق مزایده 
و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند. متقاضیان خرید 
می توانند در روز یکشنبه مورخه 1395/10/05 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی د ادگســتری نایین حاضر و در مزایده شرکت نمایند 
برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید، ضمنًا متقاضیان 
خرید بایســتی 10 درصد مبلغ پایه کارشناســی را قبل از جلسه پرداخت 
و با در دست داشتن فیش مذکور در جلسه شــرکت نمایند. برنده مزایده 
بایســتی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی 

بوده و طالبین می توانند پنــج روز قبل از انجام مزایــده از محل مربوطه 
واقع در نایین- بلوار بعثت کوچه شماره 6 پالک 20 بازدید نمایند ) شماره 
حساب ســپرده دادگســتری نایین جهت واریز وجه 2171290283004 
بانک ملی مرکزی نایین می باشــد(. مشخصات ششــدانگ ملک طبق نظر 
کارشــناس: عرصه و اعیانی ششــدانگ یکدرب خانه به پــالک ثبتی 67 
فرعی از 19579 اصلی واقــع در بخش 2 نایین که مقدار دو دانگ مشــاع 
از ششــدانگ به نام محکوم علیه هادی قاسمی ســپرو می باشد. مساحت 
عرصه طبق سند مالکیت 288 متر مربع اعیانی شامل زیرزمین- همکف و 
سرپله جمعًا به مســاحت تقریبی 223/85 متر مربع، نوع سازه آجر و آهن 
 نمای ســمت کوچه سنگ، نمای حیاط ســرامیک، قدمت بیش از 20 سال و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری می باشد. ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیانی پالک ثبتی مذکور بــا منصوبات و ملحقات و منضمات جمعًا مبلغ 
1/990/000/000 ریال ) یک میلیــارد و نهصد و نود میلیون ریال( و قیمت 
پایه مزایده برای دو دانگ مشاع از پالک ثبتی مذکور مبلغ 663/334/000 
ریال ) ششصد و شصت و سه میلیون و سیصد و سی و چهار هزار ریال( 
می باشد. م الف:277 اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی نایین ) 370 کلمه، 

4 کادر(  
آگهی فقدان سند

9/101 شــماره صــادره: 1395/43/302642 نظر به اینکــه خانم زهره 
ســبیل مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک شــماره 68/1122 بخش 
14 اصفهان گردیده که در صفحه 346 دفتر 323 ذیل شــماره ثبت 35160 
بنام آقای کامبیز ملک پور ثبت و ســند صادر و مع الواسطه بموجب سند 
103149-70/4/15 دفترخانه 3 اصفهان به نامبرده انتقال و در اثر ســهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدورالمثنی نموده لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.  م الف 27694 حیدری-رئیس اداره ثبت غرب اصفهان 
آگهی فقدان سند

9/102 شــماره صادره: 1395/43/300527 نظر به اینکه آقای محمد علی 
رزمی فرزند حسن با تسلیم یک برگ استشــهادیه شهود شماره: 30579 
مورخ 1395/08/29 دفترخانه 47 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
دو سهم و پنج –هشتم سهم مشاع از بیست و هشت و نیم سهم شش دانگ 
پالک شماره: 5/729 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 118154 
صفحه 576 دفتر جلد 648 امالک تحت شــماره چاپــی 005384 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال شماره موروثی دفترخانه اصفهان 
به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه 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 کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م 

الف 27415 حیدری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
آگهی فقدان سند

9/103 شماره صادره: 1395/00/302912 نظر به اینکه آقای مهدی نصر 
اصفهانی فرزند عزیزاله با تسلیم یک برگ استشهادیه شهود شماره: 60416 
مورخ 1395/09/02 دفترخانه 32 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
چهارونیم سهم مشاع از یازده سهم شــش دانگ پالک شماره: 26/2904 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 33238 صفحه 480 دفتر 
جلد 303 امالک تحت شــماره چاپی 176761 صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند انتقال قطعی شماره 124211 مورخ 1379/08/12 دفترخانه 3 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه 
ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه 
گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره 
ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد. 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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 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 27418 حیدری-رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان
آگهی فقدان سند

9/104 شماره صادره: 1395/00/302941 نظر به اینکه آقای مهدی نصر 
اصفهانی فرزند عزیزاله با تســلیم یک برگ استشــهادیه شــهود شماره: 
60417 مورخ 1395/09/02 دفترخانه 32 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت یک سهم مشاع از یازده سهم شــش دانگ پالک شماره: 26/2904 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 882090 صفحه 69 دفتر 
جلد 499 امالک تحت شــماره چاپی 026865 صادر و تســلیم گردیده و 
به موجب ســند انتقال شــماره 124211 مورخ 1379/08/12 دفترخانه 3 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه 
ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه 
گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره 
ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد. 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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 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 27419 حیدری-رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
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پیشنهاد سردبیر: 
دانشگاه ها مهارت آموزی را در دستور کار خود قرار دهند

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیــدگل از خســارت 152 میلیارد 
 ریالی مزارع و باغ های کشاورزی این شهرســتان در اثر سرمازدگی 

خبر داد.
حسین فتاحی اظهار کرد: سرمای 10 روز نخست آذرماه جاری که 
تا منفی 10 درجه هم رســیده بود موجب خسارت به 657 هکتار از 

مزارع و باغ های آران و بیدگل شده است.
وی اظهار کرد: در اثر این ســرما مزارع ســبزی و زعفران 75درصد 
 و مــزارع باقــاال و انــار بیــش از 25 درصــد خســارت دیده اند.

مدیر جهــاد کشــاورزی آران و بیدگل خاطر نشــان کــرد: پیش 
از ایــن نیــز در اوایل فصــل پاییــز در اثــر خشکســالی و وزش 
طوفان هــای شــدید در منطقــه آران و بیــدگل 300 میلیــارد 
 ریال خســارت بــه باغ هــای پســته شهرســتان خســارت وارد

 آمده بود.
وی تصریح کرد: در خسارت وارد آمده به باغ های پسته امسال 30 تا 

40 درصد سطح عملکرد پسته در آران و بیدگل کاهش یافته است.

امام جمعه اردســتان در ســالن اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی و در 
همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب گفت: در این هوای وانفسا 
که شعار فرهنگی در کشور زیاد داده می شود اما کار فرهنگی خاصی 
صورت نمی گیرد، شما نویســندگان حرمت قلم را پاس نگه داشته و 
همه چیز را در مادیات نبینید. حجت االســالم حسن دهشیری اظهار 
کرد:  هر مطلبی که می خواهید ماندگاری داشته باشد و برای جامعه 
قابل ارائه باشد، حتما آن را مکتوب کنید تا به  دست دیگران هم برسد.

وی افزود: شما نویسندگان تا زمانی که  قلم خود را برای خدا به دست 
بگیرید احترام خود را حفظ کرده اید و در همــه جا احترامتان وجود 
دارد. دهشــیری تصریح کرد: قلمی که از دین فاصله می گیرد به درد 
نمی خورد و اگر این قلم شکســته شــود بهتر از این است که بماند و 

نوشته اش در جامعه نشر پیدا کند.
یکی از نویسندگان مشهور اردستانی در ادامه همایش اظهار کرد: اداره 
ارشاد اسالمی اردســتان این چراغ رو به خاموش کتاب را سالی یکبار 

احیا می کند که باید از دست اندرکاران آن تشکر کرد.

فرماندار آران و بیدگل اعتیاد را یکــی از چالش های عمده اجتماعی 
کشــور نامید و اظهار کرد: مبارزه بــا مواد مخدر مــورد توجه همه 
مسئوالن نظام اســت، با این حال دولت به تنهایی توان مقابله با این 

معضل را ندارد.
ابوالفضل معینی نژاد ورود ســازمان های مردم نهاد و اجتماعی شدن 
مبارزه بــا مواد مخدر را ضــروری توصیف کرد و گفــت: مقام معظم 
رهبری در فرصت های مختلف به لزوم اجتماعی شــدن مبارزه با این 
مشکل اجتماعی اشاره کرده اند. وی یکی از راهکارهای اساسی دولت 
در این زمینه را کمک گرفتن از مردم خواند و اضافه کرد: هیئت های 
مذهبی، روحانیون و سایر شــخصیت ها و نهادهای تاثیرگذار جامعه 
باید یاریگر دولت در این موضوع باشــند. معینی نژاد با اشاره به اینکه 
در شهرستان آران و بیدگل نیز معضل اعتیاد بدون ورود مردم کنترل 
نخواهد شــد تاکید کرد: پیش از اینکه هزینه های گزافی برای درمان 
معتادان و ترک اعتیاد صرف شــود، باید به پیشــگیری از رشد مواد 

مخدر توجه داشت.

رییس امور عشایر چادگان گفت: در ســال آینده در صورت تخصیص اعتبار، 
آب رسانی به مجتمع های عشایر نشین چشمه گرداب، باغ ناظر و کوگانک انجام 
و آب شرب سالم و بهداشتی تحت عنوان طرح شبکه انتقال آب با لوله به طول 4 
کیلومتر و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال انتقال داده خواهد شد که با اجرای 

این طرح 70 خانوار عشایر را تحت پوشش قرار می دهد.
مسعود موحدی به اقدامات انجام گرفته توســط اداره امور عشایر در راستای 
بهداشــت و تامین آب شرب و ســاماندهی به زندگی عشــایر نیز اشاره کرد و 
بیان داشــت: خرید 16 دســتگاه تانکر ثابت هزار و دو هزار لیتری و همچنین 
اســتقرار بیش از 30 دســتگاه تانکر ثابت در مناطق عشــایری و اجاره یک 
دســتگاه تانکر خودکششــی 12 هزار لیتــری از اقداماتی بود کــه این اداره 
 در ســال جاری بــرای رفاه عشــایر منطقه انجــام داده اســت. وی در پایان 
خاطر نشان کرد: عشایر با استقرار در مناطق عشایر نشین شهرستان چادگان، 
ساالنه 300 تن شیر و 400 تن گوشــت قرمز تولید و به بازار عرضه می کنند و 
همچنین محصوالت لبنی شامل ماست، دوغ، کشــک، روغن و قارا، تولید و به 

بازارهای استان اصفهان و شهرستان های هم جوار عرضه می کنند.

سرما به کشاورزی آران و 
بیدگل خسارت وارد کرد

نویسندگان، حرمت قلم را 
پاس بدارند

دولت توان مقابله با مواد 
مخدر را ندارد

استقرار بیش از 30 تانکر 
ثابت برای رفاه عشایر

نماینده ولی فقیه در کاشــان، در حاشیه آیین غبارروبی مضجع 
شــریف امامزاده علی بن امام محمد باقر)ع(، با بیان اینکه زمین 
برخوردار از نعمت های آسمانی است اظهار کرد: پراکنده شدن 
فرزندان اهل بیت در نقاط مختلــف زمین برخوردار از حکمت و 
فلسفه خاصی اســت و چون ســتارگانی بر پهنه این جهان قرار 
گرفته اند. آیــت ا... عبدالنبــی نمازی با یــادآوری تعبیر مقام 
معظم رهبری در مورد امامزادگان خاطرنشــان کرد: همانطور 
که معظم له، امامزادگان را قــرارگاه های فرهنگی می دانند باید 
متولیان اداره این مکان های مقدس نظیر آســتان علی بن امام 
محمد باقر)ع( در وهله نخســت به دنبال تبیین و نشــر معارف 
الهی و اهل بیت باشــند. نماینده ولی فقیه در کاشــان، تصریح 
کرد: همه مســئوالنی که افتخار خدمت به آســتان مقدس را 
دارند باید با سیاست گذاری منســجم و تشکیل اتاق های فکر و 
اتخاذ طرح و برنامه اصولی، به دنبال معرفی بیشتر این امامزاده 
بزرگوار و معجزات و کرامات ایشان و به دنبال آن، جذب بیشتر 

مردم به این مکان مقدس باشند.
آیت ا... نمازی با تاکید بر لزوم تبیین هدف امامزاده علی بن امام 
محمد باقر)ع( از هجرت به این منطقه و در نتیجه شهادت ایشان 
بیان کرد: نباید این امر در بین پیچ و خم های اداری گم شــود و 

باید در اولویت قرار داشته باشد.
وی، مشــهد اردهال را شعبه ای از کربال دانســت و گفت: حرم 
امامزادگانــی کــه در راســتای فرهنگ عاشــورا به شــهادت 

رسیده اند، در واقع شعبه ای از کربال هستند.

امام جمعه کاشان:

مشهد اردهال شعبه ای از کربالست

سرپرســت اوقاف و امــور خیریه شهرســتان تیــران و کرون 
اظهارداشت: امســال  8 میلیارد ریال توسط مردم در قالب طرح 
نیابت برای فعالیت هــای عمرانی و اجرایی پنــج بقعه متبرکه 

شاخص شهرستان تیران و کرون جمع آوری شده است.
اصغر توسلی افزود: کمک های طرح نیابت در قالب کمک های 
نقدی و کمک به ساختمان ســازی است که جدا از واریز پول در 
ضریح امامــزادگان و یا موقوفه ها انجام می شــود و کمک های 

طرح نیابت همواره در فعالیت های عمرانی مصرف می شود.
سرپرســت اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کرون بیان 
داشــت: بیش از  20درصد کمک های مردمی بــه بقاع متبرکه 
شهرستان تیران و کرون امســال افزایش یافته که این افزایش 
درآمدها موجب افزایش فعالیت های عمرانی و فرهنگی در بقاع 

متبرکه است.
وی با اشــاره به توسعه مکان آســتان مقدس امامزادگان گفت: 
خرید زمین و آزاد سازی آنها برای توســعه آستان، با همکاری 
خیرین و واقفان انجام می شود که امسال آزادسازی زمین های 
اطراف آســتان مقدس امامزاده احمد)ع( تیران بــا هزینه ای 
بالغ بر 5 میلیارد ریال انجام شــده است و این اقدام برای آستان 

مقدس امامزاده احمدرضا)ع( نیز در دستور کار است.
توسلی از انجام فعالیت های عمرانی در بقاع متبرکه شهرستان 
خبرداد و افزود:  کاشــی کاری ایوان آســتان مقدس امامزاده 
احمدرضا)ع(، کاشــی کاری ایوان آســتان مقــدس امامزاده 
بی بی فاطمیه)س( و احداث ســرویس بهداشتی آستان مقدس 
امامزاده سید ســرالدین)ع( آغاز شده اســت که با کمک های 

مردمی انجام می شود.
وی یادآورشد: طرح جامع آســتان مقدس امامزاده عبدا...)ع( و 
آستان مقدس امامزاده احمد)ع( تیران، تهیه و تصویب شده و به 
زودی رونمایی و فعالیت های عمرانی بر اساس این طرح جامعه 

انجام می شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون خبر داد:

افزایش 20 درصدی کمک های 
مردم به بقاع متبرکه عضو فراکسیون کار و اشــتغال مجلس شــورای اسالمی در 

مراســم افتتاح »مرکز آموزش سفال شهرســتان شهرضا«، با 
تاکید بر ضرورت همسو شــدن آموزش های فنی و حرفه ای و 
پرداخت تسهیالت کارآفرینی در کشور، عنوان کرد: اینکه ما 
به یک جوان فارغ التحصیل تسهیالتی را پرداخت کنیم بدون 
اینکه آموزش های الزم بــرای ایجاد عرصه اشــتغال را ارائه 
کنیم و یا از او برای فــروش محصوالت تولیدی حمایت کنیم، 

نمی تواند مشکالت بیکاران کشور را برطرف کند.
سمیه محمودی اظهار کرد: جوانان ما سرگردان هستند و واقعا 
نمی دانند برای اشــتغال چه کاری باید انجام دهند و در اینجا 
وظیفه مسئوالن است که با برنامه ریزی دقیق، راهکار درست 

اشتغال را به آنها بیاموزند.
عضو فراکســیون کار و اشتغال مجلس شــورای اسالمی بیان 
کرد: در حال حاضر افــراد زیادی نظیر افــرادی که در مراکز 
بازپروری نگهداری می شــوند و مددجویان زندان ها، نیازمند 
دریافت آموزش های فنی و حرفه ای هســتند زیــرا اینگونه 

آموزش ها زمینه جامعه پذیری آنها را فراهم خواهد کرد.
محمودی، بیکاری را یکــی از بدترین مشــکالت اجتماعی 
کشــور و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای را نیز از مهم ترین 
راه های مبــارزه با آن برشــمرد و افــزود: بیــکاری یک نفر 
نه تنهــا خانــواده او را بــا چالش جــدی مواجــه می کند، 
بلکــه جامعه و کشــور نیز تحت تاثیــر آن قــرار می گیرد و 
 توســعه آموزش های فنــی و حرفــه ای نقــش موثری در

کاهش آمار آن دارد.

محمودی بیان کرد: در شهرســتان شــهرضا زیرساخت های 
مناسبی برای ایجاد اشــتغال و رونق اقتصادی وجود دارد که 
از جمله آنها می توان به وجود سابقه در زمینه صنعت سفال و 
رشته های مختلف صنایع دستی از قبیل قالی بافی اشاره کرد 
که باید از این زیرساخت ها و امکانات موجود برای رفع نیازهای 

مردم به ویژه نسل جوان و افراد جویای کار استفاده کنیم.
وی گفت: سرمایه گذاری در شــرایط فعلی کشور یک ریسک 
محســوب می شــود و به همین دلیل باید با افرادی که با ایثار 
حاضر به اســتفاده از مال خود برای ایجاد عرصه های اشتغال 
هستند، بیشترین همکاری بشود، ادارات شهرستان نیز باید با 

فرش قرمز از سرمایه گذاران استقبال کنند.
نماینده مردم شهرستان شــهرضا در مجلس شورای اسالمی 
در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر ضرورت اصالح 
روش آموزش در دانشگاه ها و همسو شــدن آن با نیاز بازار کار 
و سرمایه، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی دانشگاه در 
کشــور وجود دارد، به عنوان نمونه در دو شهرستان شهرضا و 
دهاقان 8 مرکز دانشــگاهی وجود دارد که این مراکز باوجود 
اینکه نقــش موثری در ارتقای ســطح علمی جوانــان و افراد 
فارغ التحصیــل دارند با تاکیــد بر ارائــه آموزش های تئوری 
و غفلت از آموزش عملی دانشــجویان، در واقــع هر روز باعث 

افزایش جمعیت فارغ التحصیالن فاقد مهارت می شوند.
محمودی اذعان کرد: متاســفانه آمار بیکاری واقعی در کشور 
بیشتر از آمارهای رسمی است، باید تعاریفی که از بیکاری ارائه 

شده اصالح شود تا آمار حقیقی بیکاران نیز مشخص شود.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی در 
نشست با مسئوالن شهرســتان لنجان اظهار کرد: با توجه به 
شرایط اقتصادی کشــور، امروز باید به مرور انتظارات خود را 
از بخش اعتبارات استان و کشــور کم کرده و به سمت وسویی 
حرکت کنیم که از ظرفیت های موجود در شهرســتان لنجان 
به اتکاء تکالیــف قانونی که در برخی مــواد قانونی وجود دارد 

مشکالت شهرستان را مرتفع سازیم.
محســن کوهکن با اشــاره به اینکه تولید فکر، تولید ثروت را 
به همراه دارد، تصریح کرد: امروز ظرفیت های بســیار فراوانی 
در شهرســتان لنجان وجود دارد که با برنامه ریزی و همدلی 
و همزبانی می توان با بهره مندی از این ظرفیت ها تولید ثروت 
کنیم  و باید بگویم تولید فکر در جهت تولید ثروت، اشــتغال 
و حرکت در مســیر همگرایی و باال بردن تــراز همگرایی در 
مســائل اقتصادی و عمرانی و فاصله گرفتن از مسائل سیاسی 
در شهرستان لنجان، از اولویت های ماست که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: همگرایی فکری و ایده های شهروندان و مسئوالن 
شهرستان لنجان برای دســتیابی به موفقیت و ایده پردازی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت از این رو بــا یک برنامه ریزی 
درازمــدت و آینده نگرانــه باید به ســمت تولیــد ثروت در 
شهرستان لنجان حرکت کنیم تا شــاهد رضایتمندی مردم 
باشیم. وی با اشــاره به اینکه برای پیگیری امور باید افق دید 
خود را روشن کنیم، افزود: هفته گذشــته طی صحبتی که با 

محمدباقر نوبخت معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه داشــتم، اعالم کردم کــه نمایندگان مجلس 
عمدتا بایــد مطالبه گر حقوق مردم بوده و مســئوالن اجرایی 
پاسخگوی شــرح وظایف خود در چهارچوب اعتبارات باشند 
اما امروز این مســئله برعکس شــده و مســئوالن اجرایی و 
دستگاه ها از نمایندگان مجلس خواستار این موضوع هستند 
که اعتباراتی برای آنها در نظر گرفته شــود بنابر این حمایت 

واقعی از دولت، درک واقعیت های دولت است.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه حمایت های سیاسی به درد دولت نمی خورد، عنوان 
کرد: زمانی حمایت از دولت کارگشــا خواهد بود که مطالبات 
انبــوه از دســتگاه ها و مراکز باال دســتی آن هم بــا توجه به 
وضعیت اعتباری کشور را کاهش دهیم چراکه در سال جاری 
90 درصد بودجه دولت، جاری اســت و باید توجه داشت که 
برای اتمام طرح ها در کشور نیازمند 500 هزار میلیارد تومان 

هستیم. 
وی با اشــاره به اینکه درآمد دولت از فروش نفــت، مالیات و 
خدماتی اســت که ارائه می شــود، عنوان کــرد: دولت تنها 
10درصد از بودجه کشــور را که در حدود 22 هــزار میلیارد 
تومان اســت به پروژه های عمرانی اختصــاص داده و اگر این 
رویه ادامه داشته باشد ادامه کار بسیار سخت بوده و شاهد نرخ 
باالی بیکاری، افزایش قیمت ها و رکود تورمی خواهیم بود؛ از 
این رو به نظر می رسد وقت آن رســیده که برای نجات اقتصاد 

کشور تصمیمات شجاعانه ای گرفته شود.

عضو فراکسیون کار و اشتغال مجلس مطرح کرد:

دانشگاه ها مهارت آموزی را در دستور 
کار خود قرار دهند

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس مطرح کرد:

تولید فکر و ثروت؛ راه برون رفت از 
مشکالت اقتصادی

با یک برنامه ریزی 
 درازمدت و 
آینده نگرانه 
باید به سمت 
تولید ثروت در 
شهرستان لنجان 
حرکت کنیم تا 
شاهد رضایتمندی 
مردم باشیم

باید با افرادی که 
با ایثار حاضر به 
استفاده از مال 
خود برای ایجاد 
عرصه های اشتغال 
هستند، بیشترین 
همکاری صورت 
گیرد

قاب روز

 صبح پنجشــنبه دومین تجمع اعتراضی مردم طرق رود و کمجان به فعالیت 
معادن در شهر و روستایشان در مقابل فرمانداری نطنز برگزار شد.

در ایــن تجمع که به  صــورت آرام و بدون هیچ حاشــیه جنبی برگزار شــد، 
تجمع کننــدگان بنرهایی با موضــوع تاکیدات مقام معظــم رهبری بر حفظ 
محیط  زیست را حمل می کردند و در این تجمع شــعارهای درخواست عمل 

به فرمان های رهبری درخصوص حفظ و حراست از محیط زیست سر دادند.
با توجه به حاشیه ایجاد شــده در تجمع قبلی که شــخصی با سوء استفاده از 
تجمع آرام و مسالمت آمیز فیلم این تجمع را به شبکه بیگانه من و تو فرستاده 
بود، ســخنران تجمع کنندگان در ابتدای تجمع اظهار کرد: ما با رســانه های 
بیگانه و دشمنان نظام هیچ ارتباطی نداریم و آنها را مزدور می دانیم؛ به شبکه 

من و تو بگویید ما معترضین، شما را بیش از یک مزدور نمی دانیم.

دومین تجمع معترضین به معادن در نطنز

کارشناس مسائل فرهنگی:

»انسان 250 ساله« تصویر جامع 
سیره سیاسی ائمه اطهار است

پژوهشگر و کارشــناس مســائل فرهنگی، در آیین متن خوانی 
کتاب انسان 250 ســاله در جمع کارکنان ســازمان فرهنگی 
ورزشی شــهرداری کاشــان اظهار کرد: این کتاب نشان دهنده 
عمق تحلیل رهبر جامعه اســالمی، از اتفاقات و ســیر تاریخی 

زندگانی پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار علیهم السالم است.
حجت االســالم حمید مالحســنی با یادآوری اشــاره به مقام 
معظم رهبری در ایــن کتاب در خصوص روند تکاملی و رشــد 
انســان ها، به ارتباط آن با پــرورش نیــروی فرهنگی پرداخت 
و افزود: البته قابلیت به کمال رســیدن نخســت باید در متولی 
فرهنگ وجود داشته باشــد تا بتواند افراد دیگر را در مسیر رشد 
قرار دهد چنان که پیامبر اکرم )ص( خــود متخلق به واالترین 
ارزش های انسانی بود و ســپس توانست روی سایر انسان ها این 
تاثیر را بگذارد. پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی، در ادامه 
با بیان اینکه هر هدف ارزشــمندی به دنبــال خود محدودیتی 
را به همراه دارد گفــت: همان طور که برای رســیدن به اهداف 
دنیوی ســختی ها و محدودیت ها را با جــان می پذیریم، برای 
رســیدن به هدف ها و ارزش های دینی و معنوی نیز باید برخی 
به ظاهر محدودیت ها را بپذیریم. وی با تاکید بر اینکه با تحمل 
برخی از محدودیت های ظاهری می تــوان به عروج و اوج کمال 
انسانی رسید عنوان کرد: در این شــرایط روح آنچنان لطیف و 
پاک می شــود که از تمام محدودیت های مکانی و زمانی و حتی 

از عوالم نیز گذر می کند.
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رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

4 دی ماه آغاز امتحانات نهایی 
دانش آموزان 

رییس سازمان سنجش آموزش کشور خبر داد:

 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
در دی ماه سال جاری 

به مناسبت روز جهانی معلولین؛

آمار معلوالن کشور، رشد باالیی دارد

رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از شروع امتحانات 
نهایی دانش آموزان از 4 دی ماه خبر داد.

عبدالرســول عمادی رییس مرکــز ســنجش وزارت آموزش و 
پرورش در این خصوص اظهار داشــت: امتحانات نهایی تمامی 
رشته های تحصیلی دوره دوم متوســطه نظری و فنی و حرفه ای 
و پیش دانشــگاهی از 4 دی ماه آغاز و 25 دی ماه پایان می یابد. 
وی افزود: امتحانات نهایی دانش آموزان در ســه مرحله خرداد، 

شهریور و دی ماه هر سال تحصیلی برگزار می شود. 
رییس مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش گفــت: نتایج 
امتحانــات نهایی معموال یک هفتــه تا 10 روز پــس از آخرین 

امتحان اعالم خواهد شد.

رییس ســازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: زمان ثبت نام 
آزمون کارشناسی ارشــد 1۳۹۶، هفته اول دی ماه سال جاری 

می باشد.
ابراهیم خدایی رییس ســازمان ســنجش آموزش کشور گفت: 
 شــورای ســنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلــی در نهایت تا

 آبان ماه شیوه نامه اجرایی را به دانشگاه ها ابالغ می کند.
خدایی اظهار داشت: با توجه به برگزاری یک کنکور سراسری در 
مقطع کارشناسی ارشــد، زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
1۳۹۶ هفته اول دی ماه سال جاری می باشد، پیش از این زمان، 
شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشــجو در مقاطع ارشد و دکتری به 

دانشگاه ها ابالغ می شود.

سالمت جســمانی بزرگ ترین موهبت  سعید نریمانی
برای هر انسان است. هر شخص این حق 
را دارد که از سالمت کامل جسمی و روحی برخوردار باشد. با این 
وجود در جهان پر تالطم ما انســان هایی هســتند که به دالیل 

گوناگون بخشی از سالمت خود را ازدست داده اند.
 جنگ، بالهــای طبیعی و حــوادث گوناگــون از جمله دالیلی 
هستند که باعث از بین رفتن سالمت افراد یک جامعه می شوند. 
معلولین یک جامعه جزو جدا نشــدنی آن جامعه هستند. به این 
خاطر  سازمان ملل سال 1۹81را به عنوان سال جهانی معلولین 
نامگذاری کرد و متعاقب آن ســال های 1۹8۳ تا 1۹۹2 را دهه 
 جهانی معلولین و از ســال 1۹۹2 نیز هر ســاله ســوم دسامبر، 

1۳ آذر را روز جهانی معلولین نامگذاری کرده است.
 بنا بر آمار منتشــر شــده در حال حاضر ۶00 میلیون معلول در 
دنیا زندگــی می کنند کــه 80 درصد این افراد در کشــورهای 
جهان سوم و در حال توسعه هســتند و یک سوم معلولین جهان 
را کودکان و نوجوانان تشــکیل می دهند. آمار زیاد معلولیت در 
کشورهای جهان ســوم  حاکی از آن اســت که در این کشورها 
 حفاظت از ســالمت امری مهــم تلقی نمی شــود. جنگ های 
پیش آمده در کشــورهای جهان ســوم عامل مهمــی در ایجاد 
معلولیت افــراد مختلف این کشورهاســت. رعایت نکردن نکات 
ایمنی در فعالیــت های گوناگون جامعه را مــی توان عامل مهم 

دیگری در ایجاد معلولیت دانست.
 طبق آمــار احتمالی در اســتان اصفهان جمعیــت معلولین به 
240/000نفر می رسد که بخشی از این جمعیت را کودکان زیر 
ســن کار تشــکیل می دهند. بنابر پیش بینی مسئولین، ساالنه 
 نزدیک به ۳0 الــی 40 هزار معلــول به معلوالن کشــور اضافه 
می شود که ســهم اصفهان از این آمار 2000نفر در سال است.

با وجود اینکه ســال ها از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی آمار 
معلولین کشــور رشــد باالیی دارد . حوادث رانندگــی یکی از 
مهم تریــن عوامل ایجــاد معلولیت اســت. عــدم رعایت نکات 
 ایمنی به خصوص در وســیله نقلیه موتور سیکلت حوادث ناگوار 
 بی شــماری را برای سرنشــینان این وســیله رقم زده اســت.

آسیب های مغزی و نخاعی شایع ترین دستاورد های تصادف در 
کشور است . اگر در سطح شهر تردد کنید حتما درگوشه خیابانی 
صحنه تصادف موتور ســوار و نتایج پس از آن را مشــاهده کرده 
اید. با وجود اینکه اتومبیل از امنیت بیشــتری نســبت به موتور 
ســیکلت برخوردار اســت؛ اما عدم رعایت نکات ایمنی و زیر پا 
گذاشتن قوانین رانندگی موجب ایجاد حوادث ناگوار و تصادفات 
بی شماری در سطح کشور می شــود. نکته دردناک حوادث این 
است که سرنشینان یک اتومبیل باید تاوان اشتباه راننده را پس 
بدهند. ممکن است راننده ای با زیر پا گذاشتن قوانین رانندگی  

سالمت سایر افراد خانواده را به خطر بیندازد .
 بخش دیگری از رشــد معلولیت  را می توان در ازدواج نادرست 
و تولد نوزاد حاصل از این ازدواج یافت. امروزه با وجود پیشــرفت 
علم ژنتیک و کالس های متعدد پیش از ازدواج همچنان شــاهد 
نوزادان معلول هستیم .بخشــی از تولد این نوزادان نتیجه  عدم 
آگاهی و سهل انگاری خانواده هاست. اشتباهات پزشکی و تجویز 
نادرســت دارو برای بیمار از دیگر علل ایجاد معلولیت است . چه 
بسیارند کسانی که با تجویز نادرســت دارو یا تزریق اشتباه یک 
آمپول ســالمت خود را از دســت داده اند. رعایت نکردن نکات 
ایمنی در محل کار هم  از مهم ترین علت های معلولیت جسمی 
است. معموال برای اکثر  کارگران و کارفرمایان نکات ایمنی امری 
تشریفاتی و بیهوده است .به خصوص در شغل هایی سخت چون 
کار در ارتفاع یا ساخت و ساز ساختمان، رعایت نکات ایمنی یکی 

از بهترین راه های کاهش معلولیت و از کار افتادگی است. 
نا آگاهی عموم مردم از روش امداد رســانی بــه صدمه دیدگان 
یک تصادف می تواند مصدومیتی جزئی را تشــدید کرده و باعث 
معلولیت شود. امروزه در جوامع مختلف برخورداری از معلولیت 
دلیلی برای طرد شــدن از جامعه نیست. بســیاری از معلوالن با 
وجود محدودیت جســمانی از توانایی ها و هنرهایی برخوردارند 
که  از عهده کمتر فرد سالمی ساخته اســت. با همه  این تفاسیر 
برخورداری از سالمت جسمانی حق عموم افراد است و با رعایت 

برخی نکات می توان سالمت خود و دیگران را حفظ کرد.

دوســتی ها و ارتباطات دختر و پســران جوان و نوجوان 
پیش از حصول امــر ازدواج، از نمونه پدیــده های مخرب 
اجتماعی اســت که می تواند زندگی را به سمت تلخ کامی 
و شکســت و انســداد ســوق دهد. ارتباطاتی که بعضا به 
صورت پنهانی،مخفیانه و دور از چشــم و نظارت والدین و 
بزرگ تر ها شــکل می گیرد و در مواقعی متاســفانه سطح 
این ارتباطات به میزانی تشــدید و تقویت می شــود که به 
عرصه و بســتری برای بــروز برخی انحرافــات اخالقی و 
اجتماعی تبدیل می شــود. کارشناســان و صاحب نظران 
اجتماعی معتقدند،بیشترین آســیب در چنین ارتباطاتی 
متوجه دختران نوجوان و جوان می شــود و بــا عنایت به 
روحیه لطیف تری کــه این طیــف دارند،ضریب تحمیل 
شکســت های روحــی، روانــی، عاطفــی و بعضی ســوء 
اســتفاده ها از آنها به مراتب شــدیدتر از پســران جوان و 

نوجوان به نظر می رسد. 
پروانه یار محمدی،جامعه شــناس و آسیب شناس مسائل 
اجتماعی، در تشریح و واکاوی عوامل موثر در شکل گیری 
دوســتی های پیش از ازدواج عنــوان کرد:برخی جوانان 
ونوجوانان مدعی هســتند ایــن ارتباطــات و تعامالت به 
اصطالح دوســتانه و عاطفی بــه ازدواج و پیونــد میان دو 
نوجوان یا جوان دختر و پســر منتهی خواهد شد،امری که 
سابقه و پیشینه بســیاری از حوادث و رخدادهای روحی و 
عاطفی گذشــته ثابت کرده که هیچ تضمینی برای حصول 

این امر وجود ندارد و بعضــا برخی از این ارتباطات در قالب 
و ظاهــر ازدواج کلید می خــورد؛ اما با پایــان نامیمون و 
شومی همراه می شــود که گویی طرح مسئله ازدواج بهانه 
و پوششی برای توجیه برخی رفتارهای پرخطر و نامتعارف 
بوده است. وی افزود:از سوی دیگر هیچگونه ضمانتی برای 
موفقیت چنین پیوندهایی نیز وجــود ندارد و کم نبوده اند 
ارتباطــات اینچنینی که بــه ازدواج منتهی شــده اند، اما 
خاتمه آن با شکســت، گسست، طالق و مشــکالت ریز و 

درشت خانوادگی همراه شده است.
جامعه شناس و آســیب شناس مســائل اجتماعی عنوان 
کرد: یکی از انگیزه ها و عوامل اصلی شــکل گیری چنین 
دوســتی هایی به برخی از ارتباطات نامتعارف و مسئله دار 
باز می گردد و به واقع یکی از طــرف های این ارتباط و گاه 
هر دو سوی این دوستی ها قربانی ســاده اندیشی و برخی 

تمایالت می شوند.  
وی افزود:عدم تامین نیازهای عاطفــی جوانان و نوجوانان 
از دیگر عوامل موثر در ظهور و بروز دوســتی های پیش از 
ازدواج محسوب می شــود و عمدتا خانواده ای که از لحاظ 
روحی و عاطفی، شــرایط مطلوبی در آن حاکم و یا فراهم 
نیست، بیشــتر از دیگر خانواده ها،درگیر چنین معضالتی 
می شوند. یار محمدی گفت: به واقع در صورتی که نیازهای 
عاطفی جوانــان و نوجوان در خانواده به نحو شایســته ای 
تامین شــود، جســت وجو برای نائل شــدن به محبت در 

میان فرزندان چنین خانواده ای نیز از طریق دوستی های 
نامتعارف کمتر مشاهده می شود.

از هجمه فرهنگی شــبکه های ماهواره ای تا 
تنزل و کمرنگ شدن ارزش ها

صدیقه نوبهار، روانشــناس و کارشــناس علوم رفتاری، در 
تشــریح عوامل موثر در شکل گیری دوســتی های پیش 
از ازدواج گفت:اساســا تقید بــه چارچوب هــا،ارزش ها 
و بایدهــا و نبایدهای فرهنگی،از مؤلفه ها و عناصر بســیار 
تعیین کننده و اثرگذار در کیفیت شــکل گیری تعامالت، 
ارتباطات،رفتارها و کنــش ها و واکنش هــای اجتماعی 

محسوب می شود.
وی افــزود:در دورانی که بــه انفجار اطالعاتی و رشــد و 
 گســترش شــبکه های ارتباطی اعم از فضــای مجازی،

نرم افــزار هایی همچــون تلگــرام، واتس آپ و...شــهره 
است،طبیعتا بروز چنین آســیب های ارتباطی دور از ذهن 
نخواهد بود. روانشناس و کارشــناس علوم رفتاری گفت: 
البته این به معنای نادیده انگاشتن ثمرات و مزایای مطلوب 
و برجســته چنین فناوری ها و نرم افزارهایی نیســت، اما 
عدم نفی مزایا و کارکرد این فناوری ها،نافی آســیب ها و 

مخاطرات آن نیز نمی باشد.
وی افزود:تردیدی وجود ندارد که این نرم افزارها از عوامل 
موثر در تشدید برخی از ناهنجاری های اجتماعی به شمار 
می رود و استقبال گســترده جوانان و نوجوانان  یا کاربران 
از آنها،بســتر برخی لغزش های اجتماعــی و فرهنگی را 
هموار ســاخته اســت. نوبهار گفت: برخی گمان می کنند 
اعمال محدودیت و محرومیت از سوی والدین و مهار و منع 
دسترســی جوانان و نوجوانان به این فناوری ها در کنترل 
برخی از آسیب های اجتماعی موثر اســت اما در واقع باید 
سواد رسانه ای و کســب مهارت ها و فنون ارتباطی تقویت 
شــود تا با شــناخت و علم به شــرایط اجتماعی،جوانان و 
نوجوانان با اتــکای بــه رویکردها و تصمیــم گیری های  
معقوالنه از پای گذاشــتن و گام برداشــتن در مســیر پر 
ســنگالخ برخی از ارتباطات و تعامالت افســار گسیخته 
اجتنــاب کننــد. وی افزود: در ایــن میان نبایــد از نقش 
تخریبی شــبکه های ماهواره ای و فیلم ها و سریال هایی 
که به انحا و بهانــه های گوناگون در این شــبکه ها پخش 
می شود نیز به سادگی گذشت که به واقع تاثیرات مستقیم 
برخی از برنامــه های به اصطالح هنری این شــبکه ها که 
درواقع  واژه ای جــز تولیدات ضد فرهنگی و ضد ارزشــی 
نمی توان به آن اطــالق کرد که در ظهور و بروز بســیاری 
از ناهنجاری های رفتاری،اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار و 

حتی تعیین کننده است.

دوستی های خیابانی و حباب ازدواج؛

دخترانوپسراندرروابطقبلازازدواجچهمیجویند؟

آموزش و پرورش

یادداشت

با مسئوالن

اخبار کوتاه

بیش از 100 امدادگر هالل احمر به زائران کربال 
خدمت کردند

نیازمند تالش های جدی برای افزایش نشاط 
در جوانان هستیم

استفاده از ظرفیت سمن ها در رویکرد 
اجتماعی مبارزه با مواد مخدر

پیشنهاد  سردبیر:
آمار معلوالن کشور، رشد باالیی دارد

مدیرکل امور فنی مســتمری های ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: در حال حاضر موضوع نحوه محاسبه حق بیمه های کسر 
شده از اضافه کار کارکنان در هیئت دولت در حال بررسی است.

ســیدمحمدعلی جنانی، افزود: کســر حق بیمه از فوق العاده 
اضافه کار کارکنان دولت مربوط به ماده 5۹ قانون برنامه پنجم 
توسعه است. وی خاطرنشان کرد: اکنون این موضوع در مرحله 
تدوین آیین نامه برای مشــخص شــدن نحوه محاسبه آن در 

دست هیئت وزیران است. 
جنانــی ادامه داد: به محض قطعی شــدن نحوه محاســبه آن، 

اقدامات الزم برای عملیاتی کردن این موضوع انجام می شود. 
بیش از دو سال از صدور بخشــنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار 
کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گذرد. در این مدت اما و 
اگرهای بسیاری درباره این بخشنامه مطرح شد و مخالفت هایی 
از ســوی کارمندان و نمایندگان مجلس با آن صورت گرفت. با 
انتقادها و اعالم این طرح به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی 
هفتم مرداد ماه سال ۹4 به بررســی طرح استفساریه ماده 5۹ 
قانون پنج ســاله برنامه پنجم توســعه جمهوری اسالمی ایران 
پرداختند و با وجود تصویب کلیات طرح، به لغو بخشــنامه قطع 
کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی 
رای دادند. پس از آن اما شــورای نگهبان در شــهریور ماه سال 

گذشته، مصوبه طرح استفساریه ماده )5۹( قانون برنامه پنجم 
توسعه در مورد لغو بخشنامه قطع کســر حق بیمه از اضافه کار 
کارمندان مشــمول تامین اجتماعی را مغایر اصــل 7۳ قانون 
اساسی دانست که پیش بینی می شــود در صورت تایید طرح 

استفساریه در شورای نگهبان، این بخشنامه لغو شود. 
صدور بخشنامه قطع کســر بیمه از اضافه کار کارمندان دولت 
در شرایطی مطرح شد که دولت دهم نیز در سال 1۳88 مشابه 
این بخشــنامه را صادر کرده بود؛ اما با گذشــت مدتی از اجرای 
آن به دلیل مانع های قانونی و تفســیر قوانین عادی از ســوی 
 صادرکننده، بخشــنامه با مخالفــت کارمنــدان و نمایندگان

 روبه رو و لغو شد.  قطع کســر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت، 
بخشنامه ای اســت که به دلیل پیامدهای منفی و مغایرت های 
قانونی و حقوقی مورد مخالفت کارمنــدان، نمایندگان مجلس 
و بســیاری از کارشناســان حقوقــی گرفته اســت؛ چراکه به 
جای دوراندیشــی برای بهبود وضعیت اجتماعــی- اقتصادی 
بازنشستگان، بر مشــکل های آنان می افزاید. به رغم برشمردن 
کاســتی های حقوقی و خالءهای قانونی برای این بخشــنامه، 
همچنان ابهام های بســیاری در اجرای آن وجود دارد و همین 
موضوع، سرنوشت بازنشستگان آینده را در وضعیت خاکستری 

قرار داده است. 

مدیرعامل انجمــن ندای معلــوالن ایران با انتقاد از شــیوه در 
اختیار قرار دادن تجهیزات توانبخشــی بــه معلوالن گفت: این 
تجهیزات قابل خرید و فروش نیســتند، اما متاسفانه دولت این 
نوع تجهیزات را هر 10 یا 15 ســال یک بار با شرایطی سخت در 

اختیار معلوالن قرار می دهد.
محمــود کاری در آســتانه روزجهانی معلوالن گفــت: پدیده 
معلولیت به تنهایی یک آســیب نیست، چنانچه زیرساخت های 

جامعه را برای فعالیت معلوالن آماده کنیم.
کاری با اشــاره به اینکه برای عموم مردم در بخش های مختلف 
از طرف سازمان های مسئول ارائه خدمت می شود، عنوان کرد: 
 اگر ابتدایی تریــن خدمت را آموزش در نظــر بگیریم باید گفت 
به رغــم تالش هایی که می شــود، زیرســاخت های الزم برای 

آموزش معلوالن آماده نشده است.
این فعال حــوزه معلولیــت افــزود: در حال حاضــر مدارس 
و دانشــگاه ها عمدتــا امکانات الزم بــرای معلــوالن را ندارند 
و مناسب ســازی نشــده اند، ایــن در حالی اســت کــه قانون 
مناسب ســازی معابر و اماکن برای معلوالن در سال ۶4 مطرح 
شده اســت. مدیرعامل انجمن ندای معلوالن با اشاره به مصوبه 
هیئت دولت و قوانین مطروحه در خصوص رفع موانع شــهری 
برای معلوالن جسمی و حرکتی اظهار کرد: طی دهه های اخیر 

برای ساخت مدرســه و دانشــگاه به مقوله مناسب سازی توجه 
نشده اســت و متاســفانه مدارســی که اکنون در حال ساخت 

هستند نیز امکانات الزم را از حیث مناسب سازی ندارند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه بر اســاس قانون مقرر شــده؛ 
معلوالن جسمی- حرکتی و حسی همچون نابینایان به صورت 
تلفیقی در مدارس تحصیل کنند، خاطرنشــان کــرد: در حال 
حاضر جداسازی معلوالن از سایر افراد جامعه در جهان منسوخ 
شده است، زیرا تحصیل معلوالن در کنار افراد سالم باعث تغییر 
نگرش فرهنگی بزرگی در جامعه نســبت به معلوالن می شود تا 

مردم به این گروه به چشم سربار نگاه نکنند.
کاری با تاکید بر ضرورت در کنــار هم قرار گرفتن افراد معلول و 
سالم از کودکی برای درک یکدیگر عنوان کرد: جدایی که امروز 
در مدارس ما اتفاق می افتد، باعث می شود دانش آموزان معلول 
نتوانند در کنار دانش آموزان عادی تحصیل کنند که این مسئله 

آسیب جدی به آنها وارد می کند.
مدیرعامل انجمــن ندای معلوالن با بیــان اینکه در حال حاضر 
معلوالن در عرصه های مختلف فعالیت کرده و در توســعه ملی 
مشارکت دارند، تاکید کرد: اگر زیرساخت های الزم برای حضور 
معلــوالن در جامعه فراهم شــود، آنها نیز می تواننــد به اندازه 

دیگران در جامعه حضور داشته و فعالیت کنند.

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفــت: بیش از 100 امدادگر 
هالل احمر در همایش پیاده روی اربعین به زائرین کربال خدمت رسانی کردند.

 داریوش کریمی اظهار داشــت: امســال با حضور امدادگران مختلف از سراسرکشــور، 
 20 درمانــگاه صحرایی راه اندازی شــد و اقــدام به درمــان دارویی و ابتدایــی زائران

 کردند.
وی اضافه کرد:  بیش از 100 پرســنل شــامل پزشک ، پرستار،  تکنســین فوریت های 
پزشکی ، پذیرش و داروخانه  از  تمامی  کشــور  در  این درمانگاه  تحت  مدیریت جمعیت 
هالل  احمر  استان  اصفهان  به صورت شیفت بندی  به زائران  اباعبدا... الحسین )ع( ارائه 

خدمت می کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان اعالم کرد: در هر نوبت، هشت 
پزشک، هفت نجاتگر، شش پرستار، دو تکنسین فوریت و چهار نفر در داروخانه و تعدادی 

هم نیروهای خدماتی در این درمانگاه فعالیت داشتند.
کریمی افزود: در برخی از روزها با جمعیت زیادی از بیماران مواجه بودیم به طوری که در 
یک درمانگاه تعداد بیمارانی که در یک روز توسط دکتر معاینه شدند به چهار هزار و ۳00 
نفر رسید که این آمار به غیر از بیمارانی است که برای گرفتن دارو و یا امور دیگر مراجعه 

حضوری داشتند.
وی خاطرنشــان کرد:  نیروهای امدادی این جمعیت در زمان رفت و برگشــت زائران در 

جاده های استان نیز آماده باش بودند.

معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: زمینه ارتقای سطح شادی در میان مردم 
باید مورد توجه قرار گیرد و نیازمند تالش برای افزایش موج نشــاط و شادی به ویژه در میان 

قشر جوان جامعه هستیم.
شــهیندخت موالوردی افــزود: آمارهایی مبنی بر اینکــه ایران یکی از کشــورهای غمگین 
جهان به شمار می رود، منتشــر شده که به واقعیت نزدیک نیســت، اما باید با معطوف کردن 
توجهات به شاخص های منطبق با شرایط جامعه ایران برای تعیین شادترین یا غمگین ترین 
 کشــورها، جایگاه مناســبی کســب کنیم. وی با بیان اینکه افزایش شــادی بــرای جوانان 
می تواند زمینه گســترش فضای نشــاط در جامعه را نیز به همراه داشــته باشــد، ادامه داد: 
برای این مسئله که شــاد نبودن خاص زنان یا مردان اســت و یا خانواده های ما چه وضعیتی 
دارند، حکم کلی نمی توان صادر کرد که زنان شــاد نیستند یا شــادتر از مردان نیستند، ولی 
باید موضوع گســترش موج نشــاط را به همه جامعه تعمیم بدهیم.  معاون رییس جمهوری 
در امور زنان و خانواده گفت: باید شــاخص شادی و نشاط را در کشــور بررسی کنیم و بر این 
اساس برای رسیدن به جایگاه مناســب، برنامه ریزی های الزم صورت گیرد. وی تصریح کرد: 
جامعه ما به شــدت نیازمند برنامه هایی است که بتواند شــاخص های شادی آوری متناسب 
با ارزش ها،  هنجارها و باورهای اعتقــادی را در اولویت قرار دهد و ارتقا بخشــد.  موالوردی با 
 تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای ترویج نشــاط متناســب با آنچه شــرع و قانون ما بر آن صحه

 می گذارد، گفت:  نباید جوانان را از آنچه قانون برای آنها مشروع دانسته محروم کنیم و آنها را به 
سمت شادی های کاذب و تصنعی سوق دهیم که به انجام  برنامه های زیرزمینی تشویق شوند.

رییس شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان گلســتان 
گفــت: اســتفاده مناســب از 
پتانسیل سمن ها نقش بسزایی 
در اجتماعی شــدن مبــارزه با 
مواد مخدر دارد. حســن صادقلو 
با اشــاره به برگــزاری همایش 
ملی صیانت و گفتمان ســازی 
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در 1۳ و14 آذر ماه گفت: حدود ۶0 
تشــکل مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان مشغول 
فعالیت می باشــند و برگزاری ایــن همایش می توانــد نقش مهمی در 
آشــنایی این تشــکل ها با یکدیگر و تبادل اطالعات و تجربیات بین آنها 
داشته باشد. وی افزود: استفاده مناســب از این پتانسیل می تواند نقش 

موثری در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
صادقلو با تاکید بر حضور 21 تشکل مردم نهاد منتخب استان در همایش 
فوق افزود: پیشــگیری اولیه از اعتیــاد در اولویت برنامه های شــورای 
هماهنگی استان می باشد و تمام تالش ما در راستای توسعه تشکل های 

فعال در حوزه پیشگیری است.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:

بررسی نحوه محاسبه حق بیمه های کسر شده از اضافه کار کارکنان 
مدیرعامل انجمن ندای معلوالن ایران: 

تجهیزات توانبخشی هر 10 سال یک بار به معلوالن داده می شود

هشدار

همواره شبکه های معاند و بیگانه به دنبال تخریب چهره 
اســالم و دین بوده  و برای انجام ایــن کار از هیچ اقدامی 

فروگذار نکرده اند.
حمیدرضــا رحمانــی کارشــناس مذهبــی و مشــاور 
اسالمی در تشــریح مسئله دین ســتیزی و ایجاد شبهه 
در رسانه های بیگانه اظهار داشــت:  ما به علل متعددی 
دشــمن داریم و مانند  ســایر کشــورهای دنیــا بدون 
دشمن نیستیم و چون یک امت هســتیم، دشمن داریم 
و این دشــمنی به جهات مختلف مانند حساســیت های 
دینی، جغرافیایی، سیاســی و حساســیت های روحی و 

روانی است.
امت یعنی گروهی که فــردی را به عنوان امام و پیشــوا 
برگزیده اند و این گروه هر جای دنیا که باشــند استکبار 
با آنها دشــمنی دارد و این مقوله وقتی که واضح شد آن 
وقت به دشمنی استکبار »توهم توطئه« گفته نمی شود 
 و واقعــا می فهمیــم که اســتکبار به طــرق مختلف در 
پی تحمیل نظر خود به ماســت و این ماهیت اســتکبار 
است.اســتکبار به دنبال به زیرکشــیدن دیگــر امت ها، 
کشور ها و ســلطه به آنان اســت و برای این کار دست به 
هر کاری از جمله دسته دسته کردن افراد می زند تا بتواند 
آنها را به ضعف کشیده و بر آنان سلطه یابد و برای این کار 
به هر ابزاری از جناح بندی گرفته تا دوقطبی و سه قطبی 

کردن و تجزیه کردن متوسل می شود.
وقتی که جامعه  به گروه های کوچک تقســیم شــد، هر 
طرف را به نوعی به زمین می زند. اصالح طلب و اصولگرا 
هر کدام را به نوعــی به زمین می زند اما اگــر همه با هم 

متحد باشند، دشمن نمی تواند این کار را انجام دهد.
وی در ادامه گفت: اســتکبار برای ایــن کار به دو طریق 
اقدام می کند، راه اول این است که از کمبود دانش مردم، 
سوء استفاده می کند یعنی در مسائلی که مردم اطالعاتی 
ندارند، مباحثی را مطرح و از ضعف اطالعاتی آنها ســوء 

استفاده می کند.
وی در پایــان در مورد نقــش خانواده گفــت: خانواده 
مهم ترین نقش را ایفا می کند؛ چرا که فرزند تاثیر بسیاری 
از خانواده می پذیرد و در آن بســتر بزرگ می شود و برای 
جمع بندی می توان گفت که ابتدا خانواده و سپس رسانه 
با فراهم آوردن بستر مناسب از دوران کودکی باید شرایط 
و مســیر فکری نوجوانان و جوانــان را تقویت کند تا فرد 
در دوران جوانی، توانایی تشــخیص درســت از نادرست 
در مقابل شــبهات دینی که از سوی معاندان نظام مطرح 

می شود را بیابد تا دچار انحراف و سردرگمی نشود.

دین ستیزی و ایجاد شبهه
 در رسانه های بیگانه 

یکی از انگیزه ها 
و عوامل اصلی 

شکل گیری چنین 
دوستی هایی به 

برخی از ارتباطات 
 نامتعارف و
  مسئله دار

 باز می گردد

دوستی ها و ارتباطات پیش از ازدواج در میان برخی از جوانان و نوجوانان از معضالت و ناهنجاری هایی به شمار می رود که به 
اعتقاد کارشناسان، زمینه ساز و مسبب بروز برخی لغزش ها و انحرافات اجتماعی است.
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
زنی با تولد ۶۹ فرزند رکورددار تاریخ است

نوستالژی

به بهانه پایان ماه محرم و صفر؛

همه سال »منتظر« باشیم
محرم و صفر امســال هم تمام شد، امسال  هم دنیا شــاهد پیاده روی باشکوه اربعین نجمه فاتحی
حســینی بود .اتفاق بی نظیری که حرف های زیادی دارد برای 

گفتن و یکی از بهترین زمان هاست برای به تفکر نشستن.
یکی از زائران این طــور تعریف می کرد و می گفت: در مســیر 
پیاده روی برای دقایقی با خودم خلوت کرده و می اندیشــیدم 
که حتما وجود مقدس امام زمان )عج(هم در این مســیر حضور 
دارند و به یقین امامی که زمان و مکان برایشــان معنا ندارد در 
این لحظات تمام صحنه های عاشورا و نیز کاروان اهل بیت امام 
حسین )ع(می آید جلوی چشمانشان،زمانی را که حتی یک نفر 
هم دررکاب حق ایشان با قی نمانده بود...و حاال چقدر زیباست 
و باشــکوه که دلدادگان جد غریبم این مسیر عاشقی را اینگونه 

طی می کنند، در منتهای عزت و احترام...
و بــا خــود مــی گوینــد کــه ای کاش مردمــی چنیــن 
ســید  بزرگــوارم  جــد  زمــان  در  دلــداده  و  عاشــق 
 الشــهدا)ع(حضور داشــتند و تــا آخریــن نفــس دیــن و

 امام برحق خویش را یاری می کردند.
آن لحظه از غمی که در ســینه  امام زمانمان حس کردم بغضی 
غریب گلویم را فشــرد. ناگهان یک لحظه با خــود گفتم که ای 
کاش ...ای کاش هیچــگاه غمی اضافه نکنیم بــر غم های امام 

عزیزمان.
این زائر دلســوخته حرف هایش ســاده و از دل برآمده بود؛ اما 
واقعا عمیق و تامل برانگیز بود.وقتی  بیشتر به حرف هایش فکر 
کردم ناخودآگاه تبســمی روی لب هایم نشست و با خود گفتم 
که چقدر این تجمع باشــکوه می تواند مایه مباهات و سربلندی 

شیعیان زمانه  ما باشد اما...
ناگهان یک»اما« خودش را رساند درست وسط افکارم!

این »اما« یک نشانه بود نشانه لزوم یک شرط!
ایــن امــا مــی خواســت بگویــد کــه ایــن مباهــات تنها 
در صورتــی میســر اســت کــه بتوانیــم همــه ایام ســال 
مایــه مــکان  و  زمــان  هــر  در  و  شــرایط  همــه  در   و 

 تسلی خاطر امام زمانمان باشیم
که قابل اعتماد باشیم

که با ایمان باشیم و مجاهد.که جهاد با نفس را دست کم نگیریم!
که امام زمانمان یقین پیدا کنند که این مردم کوفی نیســتند و 

در وقت خطر امامشان را تنها نمی گذارند.
شــاعر عزیزی چه زیبا می گفت :همیشــه منتظرت هستم بی 

آنکه در رکود نشستن باشم...
پس باید یادمان باشــد که انتظار نقطه مقابل راکد ماندن است 
وگرنه نشستن و دســت روی دست گذاشــتن که دیگر نامش 

انتظار نیست نامش را شاید بتوان گفت »چشم به راهی«!
و چشــم به راهی یعنی  چشم به راه یک شــرایط خوب و آماده 
ماندن برای پیوســتن به امــام و عزیزی چه زیبــا می گفت که 
امام حســین)ع( را منتظرانش نه بلکه چشــم به راهانش تنها 

گذاشتند!
باشد که ما حتی اگر از آن سیصد و سیزده نفر هم نشدیم الاقل 

به معنای واقعی کلمه»منتظر « باشیم...

روزنامه انقاب اســامی در شــماره ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ نظرات صادق 
خلخالی را در ستون »مســئوالن از خود انتقاد می کنند« منتشر کرد 
که در آن سرپرست سابق دادگاه های انقاب و سرپرست وقت مبارزه 
با مواد مخدر در نقد خود گفت کــه در دادگاه های انقاب کوتاه آمده 
اســت. ۵ آذر ســالگرد فوت خلخالی بود. به همین بهانه قســمتی از 

نظرات وی را می خوانیم:
بارها خدمت امام بزرگوار عرض کرده ام و با رییس جمهور هم در میان 
گذاشــته ام که بعضی مواقع از جمله در دادگاه های انقاب و در اوایل 
پیروزی انقاب کوتــاه آمده ام بدین معنی آن چنان که می بایســت و 
به حق هم می بایســت با جنایتکاران طاغوتی عمل شود، عمل نشده 
چراکه متهم حقش اعدام بوده و می بایست اعدام هم شود ولی خب... 
نکرده ایم و این از گناهان من اســت و خداوند ممکن است از این گناه 
من گذشــت نکند. یکی دو نفر دیگر هم در ســقز و مهاباد بودند که 
دیدم نمی شــود اینها را اعدام کرد و عواطف و احساسات بر من غلبه 
کرد. یکی دیگر زنی بود با نام »خاموشی چشم« که مورد بخشش من 
واقع شد؛ ولی حاال راجع به ایشان خود را مورد انتقاد قرار می دهم که 
چرا این فرد را آزاد کردم زیرا که یکصد و شش کیلوگرم هروئین، این 
شــخص به مملکت وارد کرده بود و این طور به من اطاع دادند که باز 
هم به کار خود ادامه می دهد و در حال توطئه کردن اســت و چنانچه 
به این عمل خود ادامه دهد مســلما محاکمه خواهد شد. ]خلخالی با 
فاصله یک روز پس از این ســخنان، گفته خود را عملی کرد و شخص 
مزبور )خاموشی چشم( را به جرم فروش ۱۰۶ کیلو هروئین دستگیر و 

حکم اعدام وی را صادر کرد.[
انتقــادی دیگر که به من وارد اســت و بــه حق هم وارد اســت عدم 
سیاسی کاری من اســت. بدین توضیح حرفی را که باید آخر بزنم اول 
می زنم و به قول سیاســتمدارها و سیاســی کارها همه پل ها را خراب 
می کنم و این باعث خواهد شــد که خودمان نتوانیم عبور کنیم و در 
حقیقت پل برای عبور خودمان خراب می شــود و شــاید این درست 
نباشد و خوشایند نباشــد که به این صورت صحبت شود و همه  چیز 
را بگوییم. مثالی دیگر برای این قضیه: روز اول مجلس شورای انقاب 
اســامی من به آقای بازرگان اعتراض کــردم و اگرچه خیلی ها با من 

موافق بودند خاموش ماندند. بله این بدی های من است.

 ایران؛ عظمتی بی انتها
 با مردمی شگفت انگیز

عکاس و گردشــگر بلژیکی که اخیرا به ایران ســفر کرده، سخت 
تحت تاثیر میهمان نوازی و فرهنگ غنی کشورمان قرار گرفته و در 
گزارشی مصور گوشه ای از آنچه او را شگفت زده کرده را به تصویر 

کشیده است.
»پاســکال مانارتز« عکاس و گردشگر 38 ســاله بلژیکی که در 
بروکســل زندگی می کند، چندی پیش عازم ایران شد تا آنچه از 
میهمان نوازی و فرهنگ غنی ایرانی شــنیده بود را با چشم خود 
ببیند. او ابتدا وارد تهران شــد و سپس به شــیراز، یزد، کاشان و 
اصفهان رفت. آنچه پاسکال در سفر خود به ایران با آن مواجه شد 
آنقدر برایش جالب و جذاب بود که در صفحه شخصی خود به تمامی 
کسانی که به دنبال سفر به جایی »شگفت انگیز» هستند توصیه 
کرد ایران را از دســت ندهند. او که تا کنون برای عکاسی به نقاط 
مختلف جهان سفر کرده در یادداشــت خود درباره گزارش مصور 
ســفر به ایران این طور عنوان می کند که پس از سفر متوجه شده 
تصویری که سیاســیون جهان از ایران و ایرانی ســاخته اند کامال 
غیر واقعی اســت و به همین خاطر به مخاطبان خود می گوید که 
باور کنند استقبال از گردشگران خارجی در ایران در جهان نمونه 
است.   به نوشــته این عکاس که عکس هایش را تصویری از ایران 
»واقعی« می داند، ایرانی ها ملتی متشکل از اقوام مختلف بوده اند 
که در طول هزاران سال اقوام دیگری از عرب، ترک، مغول و یونان 
را پذیرفته و تحت تاثیر قرار داده اند. به نوشــته مانارتز تصویری 
که در غرب از ایران ارائه می شــود جایی خطرناک و پر از مردمی با 
عقاید بنیادگرایانه است حال آنکه او ایران را »عظمتی بی انتها«، 
با مردمی شگفت انگیز شناخته که جز نجابت و خوش رویی از آنها 
ندیده است. پاسکال به همه کسانی که عاشق مردم و زندگی هستند 
توصیه می کند حتما به این نقطه از زمین سفر کنند و مطمئن باشند 
خاطرات زیبایی از آن در یادشان خواهد ماند. تعدادی از عکس های 

آلبوم این عکاس از سفر به شهرهای مختلف را می بینید.

حدیث عشق

قاب روز

 شایعه سازی رفتاری خاص اســت که پیدا کردن منشأ آن بسیار 
دشــوار اســت. نظراتی وجود دارد اما نمی توان دقیق حدس زد 
که چه زمانی وارد ســیر تکاملی انسان شــد. داستان های جالبی 
پشت منشأ شایعه ســازی وجود دارد  که به ســیر تکاملی خود 
انســان بازمی گردند. اینکه چگونه همــکاری می کنیم یا چگونه 
اجتماعی شــدیم. آمادگی قبــل از انجام کاری، توســعه جوامع 
بشری و نهادهای اجتماعی و همچنین اختراع آتش با این مسئله 

در ارتباط است.
 صداهای معنادار

شــایعه چیســت؟ اگر به زبان ســاده بگوییم، شــایعه یک ابزار 
اجتماعی بــرای رفت و آمــد روزانه افراد اســت. اکثــر اوقات، 
شایعه سازی امری آزاردهنده اســت ولی دانشمندان می گویند 
گاهی اوقات نیز خوب اســت: مانند چســبی که جامعه را به هم 

می چسباند.
 جولیان باگینی یک فیلســوف است و می گوید: »تشویق اخاقی 
افراد دیگر است. شایعه سازی یعنی قضاوت مردم. اینکه کارشان 
درست است یا اشتباه، خوب است یا بد.« اگر قرار است که شایعه 
شــکل بگیرد، پایه های یک زبان واحد باید شــکل می گرفت. بر 
اســاس تخمین ها، اجداد مشــترک ما با خانواده میمون ها بین 
شش تا ۱۳ میلیون ســال پیش پدید آمد. این اجداد مشترک از 
دسته انسان های نخستین بوده و مغزی بسیار محدود داشته اند. 
بدین ترتیب که قدرت ارتباطی آنها مانند شامپانزه های امروزی 
بوده اســت، یعنی تنها از طریق صــدا و آوا گری ها. پژوهش های 
اخیر نشــان داده اند که شــکل ارتباطــی خانــواده میمون ها 

پیچیده تر از آن چیزی است که انسان حدس می زند. نمونه  اخیر 
آن شامپانزه باغ وحش ادینبورو در اســکاتلند است که توانست 
آواگری های جدید مانند »ســیب« را درســت تکــرار کند. این 
صداها می توانند حامل معنا باشــند؛ هرچند برای شــامپانزه ها 

خیلی زود است!
 مغزهای بزرگ

مغز انسان به تدریج بزرگ شد. یکی از گونه های ابتدایی انسان به 
نام »انسان راست قامت« ۱/8میلیون سال پیش زندگی می کرد. 
این گونه  مغز بسیار بزرگ تری را نسبت به پیشنیان خود داشته 
اســت و اولین گونه ای بوده که از آفریقا خارج شده و بخش هایی 
 از اروپا و آســیا را اســتعمار کرده اســت. همین مغز بزرگ تر به 
این گونه کمک کرد تا جوامع پیچیده تری را تشکیل دهد. عاوه 

بر آن، تکامل زبان نیز سرعت گرفت.
 چرا شایعه می سازیم؟

 در مــورد توانایی هــای زبانی اجدادمــان، ما فقــط می توانیم 
گمانه زنی کنیم. زیرا اســناد فیزیکی یا فسیل ها هیچ اطاعی در 
مورد زبان گفتاری به ما نمی دهد؛ اما به تدریج که انســان راست 
قامت به ما تبدیل شد، زبان پدید آمد. یک نسخه از ژن مورد نیاز 
زبان امروزی از ۲۰۰ هزار سال پیش کشــف شده است؛ درست 

همان زمانی که انسان های امروزی پدید آمدند.
 اما اینکه بفهمیم زبان چــه زمانی پدید آمد به ما کمکی نمی کند 

تا بفهمیم »شایعه« چه زمانی به وجود آمد!
 روابط بهتر

یک ایده محبوب که در دهه ۹۰ میادی مطرح شــد این اســت 

که ما به شایعه نیاز داریم تا بتوانیم روابط اجتماعی خود را حفظ 
کنیم.حفظ و بهبود روابط بین افراد بین انســان های نخســتین 
نیز مطــرح بوده اســت. نزدیک ترین خویشــاوند زنده انســان 
شامپانزه های بزرگ هستند. آنها با نوازش روابط خود را با یکدیگر 
تقویت می کننــد. همچنین موی ســر و بدن یکدیگــر را لمس 
می کنند تا انگل یا خاک را پاک کنند. اجداد انســان نیز احتماال 
همین کار را می کرده اســت. روبین دونبار از دانشگاه آکسفورد 
می گوید: »این کار احتماال در ابتدا برای رعایت بهداشــت بوده؛ 
اما به مرور زمان، یک هدف اجتماعی را دنبال می کرد.« برای این 
کار شــواهدی نیز وجود دارد؛ تمیز کردن بدن عضوی دیگر تنها 
چند دقیقه طول می کشد، اما برخی گونه ها تا چندین ساعت این 
کار را انجام می دهند. این عمــل بین گونه های خانواده میمون ها 
محدود است؛ اما در سیر تکاملی انســان، ما گروه های بزرگ تری 
را تشکیل داده ایم. شاید به دلیل وجود چنین مکانیزمی بوده که 
ما میل به شایعه ســازی داریم. همین مسئله نیز در نهایت زبان را 

پدید آورده است.
 رفتن به شکار

دونبار اولین شخصی بود که این فرضیه را مطرح کرد. فرضیه ای 
که ادعا می کند شایعه ســازی بــرای تقویت روابــط اجتماعی 

انسان ها بوده ؛ این فرضیه محتمل ترین توضیح است.
 اما انسان های اولیه به جز مغز بزرگ به مهارت های دیگر نیز نیاز 

داشتند: زبان و روابط اجتماعی.
 برای یک شــکار موفق، انســان ها باید با هم همکاری می کردند. 
موثرترین شیوه نیز به اشتراک گذاری اطاعات راجع به نقش هر 
فرد بود. چه کســی شــکار را دنبال می کند و چه کسی آن را به 
دام می اندازد. چه کســی طعمه خوبی پیدا می کند و چه کســی 
دیده بانی بدهد.  مشابه این رفتار را در کودکان نیز می بینیم. آنها 
عاقه دارند اتفاقات جالب روزمره خود را به سرعت منتقل کنند. 
احتماال همین نقش »حمایتی« انسان هاســت که شایعه را پدید 

آورده است. 
 خواستگاه های بعدی

تسوبربوهلر معتقد است که شــایعه بین اجداد نخستین ما رواج 
نداشته اســت. او می گوید شــامپانزه ها با هم ارتباط دارند، اما نه 
به شــکلی که انســان ها ارتباط برقرار می کنند. پژوهش ها نشان 
می دهد که شامپانزه ها اگر مار ببینند یا عسل خوشمزه پیدا کنند 
به یکدیگر خبــر می دهند؛ اما این ســیگنال ها فقط برای اهداف 
ضروری استفاده می شود.انسان ها اما عمدا با یکدیگر رابطه برقرار 
می کنند تا با هم برنامه بریزند یا اطاعاتــی را در اختیار دیگری 
قرار دهند؛ بنابراین، شــایعه به این دلیل پدید آمده که نیازهای 

مشترک ما را پاسخگو باشد.
سرنخ های ژنتیکی باستانی  

دانشــمندان روی ژنــوم نئاندرتال هــا و انســان تبار دنیســووا 
پژوهش هایی را انجام داده اند. در واقع، نئاندرتال ها ژنی مشــابه 
ژن ما برای گفت وگو دارند.  شــاید روزی بتوان دی.ان.ای انسان 
راســت قامت را بررســی کرد. نتایج مطالعات جدید البته کمک 
شــایانی به ما خواهند کرد. در آن زمان، ریشــه شایعه مشخص 
خواهد شد. عاوه بر آن، خواستگاه شــایعه بر سر زبان ها خواهد 
افتاد. درست مانند واژه »شایعه،« اطاعاتی ترکیب از حقیقت و 

تخمین برای ما خواهد ماند.

در کجای تاریخ یاد گرفتیم که شایعه بسازیم؟

منشأ شایعه!

یــک زن روس با به دنیــا آوردن ۶۹ فرزنــد رکورد 
بیشــترین زایمان در طول تاریخ را از آن خود کرده 

است.
 این زن کــه در قــرن هجدهــم میــادی زندگی 
می کرده همســر یک کشــاورز بوده اســت. او ۲7 
زایمان داشــته که ۱۶ زایمان وی دوقلــو بوده اند و 
چهار زایمان وی نیز 4 قلو به دنیــا آمدند. 7 زایمان 
این زن نیز ۳ قلو بودند.همــه فرزندان این زن و خود 
وی از سامت کامل برخوردار بوده و تنها ۲ پسر وی 

در هنگام به دنیا آمدن فوت کردند.

یــک زن سرخپوســت در حــال اپراتــوری تلفن؛ 
مانتانا۱۹۲۵

 زنی با تولد ۶۹ فرزند
 رکورددار تاریخ است

زن سرخپوست در حال 
اپراتوری تلفن

در دل تاریخ

تسوبربوهلر  معتقد 
است که شایعه بین 
اجداد نخستین ما 

رواج نداشته است. او 
می گوید  شامپانزه ها 

با هم ارتباط برقرار 
می کنند، اما نه به 

شکلی که انسان ها 
ارتباط برقرار 

می کنند

همه ما شایعه می سازیم؛ اما سوال اینجاست که در کجای تاریخ انسان یاد گرفت که شایعه بسازد؟ آیا داستان اینکه 
شایعه از کجا آمده را شنیده اید؟ نشنیده اید! پس خوب بخوانید. من به شما می گویم؛ اما از من نشنیده بگیرید!

خلخالی: در دادگاه های انقالب کوتاه آمدم

حاکم شرع دادگاه های انقالب
از خود انتقاد می کند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2016 | December 03, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2016  |شنبه  13  آذر  1395 |  3  ربیع االول 1438

پیشنهاد  سردبیر:
مردم از تهدیدات زیست محیطی پسماندها آگاه شوند

دستگیري 3 شكارچی غیر مجاز
 در اصفهان

مردم از تهدیدات زیست محیطی 
پسماندها آگاه شوند

تغییر اقلیم قاتل بی سر و صدای 
گونه های جانوری

کاهش جمعیت 
یک موجود آرام و بی آزار 

به گزارش پارما، سه متخلف شــكار و صيد قبل از اقدام به شكار 
در پارك ملــي و پناهگاه حيــات وحش كاله قاضــي اصفهان، 

دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.
محيط بانان اين اداره، طي گشت و كنترل پناهگاه حيات وحش 
كاله قاضي، يك گروه ســه نفره متخلف را قبل از اقدام به شروع 
شكار، شناسايي و دســتگير كردند. از اين متخلفان يك اسلحه 
گلوله زني كشف و ضبط شد و همراه با پرونده به مراجع قضايي 
معرفي شــدند. طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شكار و صيد، شكار 
غير مجاز جانوران وحشــي جرم محســوب شــده و مستوجب 

مجازات است.

معــاون فرماندار آران و بيــدگل گفت: مردم بايــد از تهديدات 
زيست محيطی پسماندها آگاهی كافی داشته باشند.

علی محمد يوســفيان در جلســه كارگروه مديريت پسماند در 
محل فرمانداری اظهار كرد: مديريت مطلوب خدمات شــهری 
زمينه ای را فراهم می كند كه طی آن، شهروندان می توانند برای 
بهبود شرايط يك زندگی خوب بكوشــند. وی افزود: مشاركت 
شهروندان درتصميم گيری ها، سياست گذاری ها، برنامه ريزی 
طرح ها و اجرای آن در ارائه خدمات توسط مديريت شهری موثر 
است. معاون فرماندار آران و بيدگل يكی ازعوامل مهم مشاركت 
مردمی را آگاهــی و تغييرنگرش ذكر و اضافه كــرد: اين مهم با 

آموزش شهروندی امكان پذير است.
 يوســفيان خاطر نشــان كــرد: مشــاركت مــردم در تصميم 
گيری های خدمات شهری و آگاهی از تهديدات زيست محيطی 
پسماندها و مزيت های مشاركت مردم در اين خصوص، می تواند 
نتايج خوبی به همراه داشته باشد. وی با تاكيد بر همكاری مردم 
با شــهرداری ها گفت: در قبال اين همكاری ها، شهرداری ها نيز 
بايد از اين فرصت برای خدمات دهی مطلوب تر به شــهروندان 
اســتفاده كننــد و در اين رابطه سياســت های تشــويقی را به 

كارگيرند.

 مطالعات اخير محققان نشان می دهد تغييرات اقليمی آنچنان 
با سرعت طی می شوند كه بســياری از گونه های زيستی قدرت 

تطبيق با شرايط جديد را نداشته و محكوم به انقراض هستند.
مطالعاتی كه طی ۱۵۰ ســال گذشــته انجام شــده بود، نشان 
می داد كه گونــه های جانوری با اســتفاده از فرآينــد آزمون و 
خطای طبيعت، خود را با تغييــرات اقليمی تطبيق داده تا زنده 
بمانند. اما مطالعه جديدی نشــان می دهد كه تغييرات اقليمی 
آنچنان با ســرعت به وقوع می پيوندند كه بسياری از گونه های 
زيستی قادر به تطبيق خود با شرايط جديد نيستند و در معرض 

خطر انقراض قرار گرفته اند.
محققان دانشــگاه آريزونا پــس از بررســی ۲۵۰ گونه گياهی 
و جانوری بــه اين نتيجه رســيدند كه دوزيســتان، خزندگان 
و گياهان بيش از ســاير گونه ها در معرض خطــر انقراض قرار 
گرفته اند. بسياری از گونه های حيوانی قدرت تطبيق خود برای 
مقابله با تغييــرات اقليمی جديد مانند افزايــش دما، تغييرات 

بارشی يا  بيابان زدايی را ندارند.
محققان معتقدند بســياری از حيوانات با تغيير و افزايش دمای 
هوا مهاجرت می كنند اما بســياری ديگر از گونه های زيســتی 
در مناطق ايزوله زندگی كرده و قادر به ترك محل زندگی خود 

نيستند.
نتايج اين مطالعه نشان می دهد حيواناتی كه در مناطق گرمسير 
زندگی می كنند، در معرض خطر بيشــتری نسبت به سايرين 
هســتند. اما برخی از پســتانداران و پرندگان به دليل داشتن 
قدرت تطبيق دمای بدنشــان با دمای بيرونی، از شرايط بهتری 
نسبت به ساير گونه های زيستی برخوردارند. اين مطالعه نشان 
می دهد بســياری از گونه ها زمــان الزم بــرای تطبيق خود با 

شرايط جديد را نداشته و محكوم به نابودی هستند.
اين در حالی است كه چندی پيش طی گزارشی در مجله سياره 
زنــده Living Planet Report  )كه هر ۶ ماه يكبار توســط 
بنياد جهانی طبيعت منتشر می شــود( چنين آمده بود: »بين 
ســال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ ميالدی، جمعيــت حيوانات روی 
كره زمين به طور كلی حدود ۵۸ درصــد كاهش يافته و اگر اين 
روند ادامه پيدا كند، پيش بينی می شود كه اين روند انقراض تا 
سال ۲۰۲۰ ميالدی باعث منقرض شــدن بيش از ۶۷ درصد از 

جمعيت حيوانات شود.«

تحقيقات نشــان می دهد كه جمعيت گونــه ای از بزكوهی به 
شدت در معرض انقراض قرار دارد. اين نوع بيشتر در قزاقستان 
زندگی می كند. شــواهد و مطالعات علمی نشان داده است كه 
طی سه سال گذشته ۱۵۰ هزار بزكوهی به دليل بيماری از بين 
رفته اند تا اين جانور در فهرســت جانــوران در معرض انقراض 
قرار بگيرد. البته از بين رفتن قلمروهــا و منابع تغذيه ای، دليل 
ديگری برای از بين رفتن اين حيوان پســتاندار است؛ از سويی 

زاد و ولد اين نوع بز كوهی هم كم شده است.
اين جانور آرام، بی ســر و صــدا و بی آزار فقــط از برگ گياهان 

تغذيه می كند.

ویژه

اخبار

چهارباغ عباســی ســال های ســال زير ســايه خوفناك 
چكش های برقی و غول هــای جرثقيلی نفس كشــيد تا 
اينكه باالخره ميراث فرهنگی در برابر رفاه شــهری ســر 
تعظيم فرود آورد و عبور متــرو از دِل تاريخی ترين خيابان 

كشور را بر ديده منت نهاد. 
امروز نيز پل های تاريخی اصفهان به عنوان نمادی استوار 
از فرهنــگ و تاريــخ نصف جهان، طعم تــَرك بی توجهی 
مســئوالن را بر تن خويش چشــيده اند؛ امــا وای از  آن 
روزی كه ما بايد در برابر نســل های آينــده برای تمام اين 

بی توجهی ها پاسخگو باشيم.
 امــروز تيرهای مرگبار خشكســالی اصفهــان كه از عدم 
مديريت صحيح نشأت گرفته، نه تنها لب های ترك خورده 
دشــت ها و آب هــای زيرزمينــی، بلكه شرحه شــرحه  
تن دردمند پل هــای تاريخــی اصفهان به عنــوان نماد 
 قرن ها فرهنــگ و اصالت مردم اين ســرزمين را نشــانه 

رفته است.
و اما دردناك تــر اينكه مترويی كه قرار اســت نماد تمدن 
شهری ما باشــد، پل تاريخی مهمی همچون ۳۳ پل را كه 
سال هاســت خاطرات تاريخی اين شــهر را بر قوس های 

زيبای خويش نقش كرده، بيش از خشكســالی در معرض 
خطر قرار داده است.

خطر عبور متروی اصفهان از کنار 33 پل 
در اين ارتباط عليرضا جعفری زند باستان شــناس، با بيان 
اينكه خشكســالی بر ترك های ۳۳ پل بی تاثير نيست اما 
عامل اصلی، مترويی اســت كه از كنار ايــن بنای تاريخی 
می گذرد، اظهار داشــت: از ديدگاه من ترك های ۳۳ پل 
به اندازه ای عميق شده اســت كه می توان نام شكاف بر آن 

نهاد.
وی با بيان اينكه از دو سال پيش با بررسی های كارشناسی 
درباره در معرض خطر بودن اين پل هشدار داده ايم، افزود: 
هم اكنون عالوه بر روی پل، در زيرپل و ســقف ها و طاق ها 

نيز ترك و ريختگی ديده می شود.
باستان شناس و كارشــناس ميراث فرهنگی با بيان اينكه 
پل های جويــی و مارنان بــا پل های ۳۳پــل، خواجو و و 
شهرستان فرق دارد، ابراز داشت: پل جويی در سيل ۱۳۶۸ 
تخريب شــد و ميراث فرهنگی اصفهان آن را به طور كامل 

نوسازی كرده است.
وی اضافه كرد: بر اين اســاس نشست ها روی پايه های پل 

به خوبی قابل مشــاهده اســت و در صورت ايجاد مشكل 
می توان آن را كامال مرمت كرد و همين مســئله درباره پل 

مارنان به دليل بازسازی كامل صدق می كند.
آب اندک زاینده رود سالمت پل های اصفهان   

را تضمین می کرد
وی وضعيت پل خواجو را به دليل در معرض خشكســالی 
قرار گرفتن، خطرناك و اســفناك دانســت و بيان داشت: 
همان گونه كه يك حــوض معمولی بدون جريان آب ترك 
می خورد، سازه ای مانند پل كه روی آب بنا شده است نيز 
بر اثر بی آبی دچار مشكل می شود؛ به ويژه اينكه مصالح به 

كاررفته در آن، برای استحكام نيازمند جريان آب باشد.
امروزه ۳۳ پل به ظاهر سرپاســت و پايه های محكم دارد؛ 
اما به واقــع در معرض خطر قرار گرفتــه و برخالف برخی 
صحبت ها دربــاره غيرفعال بودن ترك هــای اين پل، بايد 
اذعان كنم كه اين پل حتی در بررسی های دو سال پيش 

نيز دارای ترك فعال بوده است.
جعفری زند با اشــاره به اينكه خشــك بــودن زاينده رود 
مربــوط به قرن ما نيســت كــه ادعای بــی تقصير بودن 
درباره مشــكالت ناشــی از آن را داشــته باشــيم، تاكيد 
كرد: همواره در ايــن رودخانه نصف جهــان در زمان كم 
آبی نيز آبی اندك جريان داشــته و جريــان آب حتی به 
شــكل ايجاد درياچه مصنوعی حفظ می شــده اســت و 
 همين آب اندك زاينده رود، ســالمت پل های اصفهان را 

حفظ می كرد.
اين باستان شــناس بــا بيان اينكــه در كف ايــن پل نيز 
ترك هايی ديده می شــود كه فاصله آن در مقايسه با قبل 
بيشتر شده و اين امر نشــانه فعال بودن اين ترك هاست، 
گفت: در ســال ۴۰ اين پل محل عبور و مرور ماشين ها نيز 
بوده و به همين دليل اسكلت فلزی برای استحكام بيشتر 

آن اضافه شده است.
وی اضافه كــرد: مرمت اصولــی اين پل در همان ســال 
۴۰ انجــام گرفته و از آن پس تنها شــاهد بندكشــی اين 
 پل بوده ايــم و هيــچ گاه مرمــت كامــل روی آن انجام

 نگرفته است.
پل های اصفهان نیازمند بازنگری مرمتی است

جعفری زنــد بُعد ديگری را در آســيب پل هــای تاريخی 
اصفهان مدنظر قرار داد و ابراز داشــت: هر اثر تاريخی پس 
از مدتی نياز به معاينه فنی و مرمت دارد و با يك بندكشی 

معمولی نمی توان مرمت آن را كامل دانست.
پل شهرســتان نيز به دليل كم آبی و عدم توجه مســتمر 
مرمتی وضعيت مناسبی ندارد، بيشــتر دهانه های آن به 
دليل قديمی بودن، گذشــت زمان و فرســودگی، نسبت 
 به ۳۳ پــل و پل خواجــو، از حالــت قرينه بــودن خارج

 شده است.
وی با بيــان اينكه مرمت هــای تاريخی نيــز دارای عمر 
مفيد اســت، گفت: پل هــای اصفهان از پِس ســال های 
 طوالنــی زندگــی فرســوده شــده و نيازمنــد بازنگری 

مرمتی است.

جبهــه جنوب غربــی 33 پل از یــک محور 
مستقیم خارج شده است

باستان شــناس مطرح كشــور اضافه كــرد: همين االن 
اگر دقــت كنيد، جبهــه جنــوب غربی ۳۳ پــل از يك 
محور مســتقيم خارج شــده اســت و با توجه به مطالب 
 عنوان شده، پل های خواجو و ۳۳ پل نياز به مرمت اساسی 

دارد.
وی عبور مترو از جوار اين پل در آينده نزديك را در عميق 
شدن مشكالت ۳۳ پل دخيل دانست و گفت: تنها ساخت 
كانال مترو مشــكالتی برای اين پل ايجاد كرده اســت و 
زمين منطقه نيز همچــون يك موجود زنــده به ما اعالم 
می كند كه اين پل شرايط مناســبی ندارد؛ چراكه بخش 
جنوبی پل، يك بار هنگام ساخت كانال مترو نشست كرده 
و با لرزش های مترو، ممكن اســت ۳۳ پل آســيب جدی 

ببيند.
ضرورت استحكام بخشــی 33 پــل پیش از 

راه اندازی متروی اصفهان
جعفری زند ابراز داشت: 
طبيعی اســت كه پس از 
راه اندازی مترو مشكالت 
جدی تر می شود و بر اين 
اساس بايد از هم اكنون به 
فكر چــاره و مرمت های 
اساســی پل باشيم و اين 
امــر، نيازمند يــك كار 

كارشناسی دقيق است.
وی اضافــه كــرد: يك 
نكته مهــم اينكه ظرف 
ســال های اخيــر كــه 
اين  پل را مورد بررســی 
تاريخی قرار داده ايم اين 
موضوع مــورد توجه بود 
كه خشكســالی كمتر از 
مترو بر ايــن پل تاريخی 

تاثير گذاشته است.
بــا  جعفری زنــد 
اشــاره بــه اينكــه پل 
شهرســتان نيز به دليل 

كم آبــی و عدم توجه مســتمر 
مرمتی وضعيت مناســبی ندارد، گفت: بيشتر دهانه های 
اين پل به دليل قديمی بودن، گذشــت زمان و فرسودگی 
نســبت به ۳۳ پل و خواجو، از قرينه بودن خارج شده؛ به 
ويژه اينكه درياچه مصنوعی كنار پل در طول ســال اخير 

خشك شده است.
نكتــه مهــم در ايــن ميــان آن اســت كه مســئوالن 
ميراث فرهنگــی گرچه به تاثير خشكســالی بر آســيب  
پل های تاريخی اصفهان صحــه می گذارند، اما فعال بودن 

ترك های ۳۳ پل را رد می كنند.

دریچه

كرفس كوهی منطقه زاگرس مركزی جــزو گونه های در 
خطر انقراض و در فهرست ســرخ اتحاديه جهانی حفاظت 
از طبيعت) IUCN ( قرار داشــت كه با انجام يك ســری 
اقدامات در اســتان اصفهان وضعيت آن تا حدودی بهبود 
يافت اما در استان های لرســتان و چهارمحال و بختياری 

همچنان نيازمند حمايت است.
رويشگاه كرفس كوهی كه گياه بومی ايران به شمار می رود، 
در زاگرس مركزی اســت؛ نام علمی اين گياه منطبق با نام 
محلی آن بوده و به »كلوســه« معروف اســت؛ اين نام را از 
روستايی به نام »كلوسيا« واقع در استان اصفهان در اطراف 
فريدون شــهر گرفته كه با همين نام هم ثبت جهانی شده 

است.
كرفس كوهی گياهی دارويی و بســيار ارزشمند است كه 
عالوه بر مصرف انســانی، به مصرف حيوانات چرا كننده در 

مراتع زاگرس مركزی نيز می رسد.
در دهه اخير به دليل برداشــت بی رويه و چــرای بيش از 
اندازه از مراتع، وسعت رويشگاه های طبيعی آن همواره رو 
به كاهش بــوده تا جايی كه اين گياه ارزشــمند در معرض 

خطر انقراض قرار گرفته است.
حسن ســليمان پور مدير انجمن جمعيت پيام سبز، درباره 
اقدام های انجام شــده برای صيانت از اين گونه ارزشــمند 

گياهی گفت: كرفس كوهی در اطراف استان های اصفهان، 
چهارمحال و بختياری و لرستان رشد می كند كه در استان 

لرستان تقريبا می توان گفت از بين رفته است.
وی افزود: رويشــگاه اوليه ايــن گيــاه در اصفهان حدود 
۲۰هزار هكتــار بود كه در حدود دو دهه گذشــته به چهار 
هزار هكتــار كاهش يافــت و وارد مرحله بحــران و خطر 
انقراض شــد. ســليمان پور گفت: بعد از انجام يك سری 
برنامه های حمايتی، اكنون وســعت رويشگاه اين گياه در 
اســتان اصفهان با ۲۵۰۰ هكتار افزايش، به ۶۵۰۰ هكتار 

رسيده است.
وی دربــاره اقدام هــای حمايتی انجام شــده توضيح داد: 
زمانی كه اين گياه در فهرســت ســرخ قرار گرفت، انجمن 
جمعيت پيام ســبز با همكاری برنامه توسعه سازمان ملل 
) UNDP(، صندوق تســهيالت جهانــی )جف( و صندوق 
جهانی تســهيالت كوچك، در صدد حمايــت از اين گياه 
برآمد. وی افزود: برای اين كار يك پروژه ســه ساله تعريف 
شد كه بعد از گذشت سه ســال به علت موفقيت پروژه، سه 

سال ديگر به آن اضافه شد.
ســليمان پور ادامه داد: اين پروژه از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و 
در سال ۱۳۸۶ به پايان رسيد اما به علت اهميت موضوع و 
خطر انقراض آن در لرستان و چهارمحال و بختياری، جف 

آن را به اداره كل منابع طبيعی استان اصفهان واگذار كرد و 
از اين رو حمايت ها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در سال نخســت اجرای اين پروژه، اقدام به تهيه 
بذر كرديم كــه در آن مرحله، موفق به تهيــه دو كيلو بذر 
شديم و در منطقه اعالم كرديم كه هر كيلو بذر را به ۱۰برابر 

قيمت واقعی آن خريداری می كنيم.
سليمان پور ادامه داد: سال دوم، ديگر افراد زيادی بوته كنی 
نكردند و اجــازه دادند تا گيــاه بــه گل و در نهايت به بذر 

بنشيند؛ از اين رو تا حدودی از گياه حمايت شد.
مدير انجمن جمعيت پيام سبز افزود: كرفس كوهی، زمانی 
بيشــترين طعم و عطر را دارد كه غنچه اســت و تازه سر از 
برف بيــرون آورده؛ بنابراين در اين زمان كــه هنوز به بذر 
ننشســته، چيده می شــود كه با همكاری اداره كل منابع 
طبيعی اســتان اصفهان، نيروی انتظامی و دادگســتری 
شهرســتان، حمل آن به عنوان كاالی قاچاق، معرفی و از 

اين رو تا حد زيادی از چيده شدن آن جلوگيری شد.
وی ادامــه داد: در مرحله بعدی بذرهای تهيه شــده را در 
سه قالب كشــت آبی، ديم و مراتع به طور رايگان در اختيار 
مردم قرار داديم و حتی مبلغی هم بابت كشــت به كشاورز 
پرداخت كرديــم تا به عنــوان محصول برای كشــاورزان 

شناسايی شود.
ســليمان پور گفت: همچنين با اجرای طرحــی با عنوان 
»هزار خانه، هزار باغچه« بذرهای بســته بندی شده را در 

اختيار افراد قرار داديم تا در باغچه های منازل خود بكارند.

به گفته وی، با اين كار ديگر احتياجــی نبود كه افراد برای 
تهيه اين گياه به مراتع برونــد و چون گياه را در منازل خود 

داشتند، مورد استقبال مردم قرار گرفت.
کرفس کوهی؛ نیازمند حمایت بیشتر

دردنامه گنج های پایتخت فرهنگی جهان اسالم هر بار داســتانی متفاوت اما تكراری دارد. شهری که با هر 
زخمه کلنگ بر دل رنجور خویش، گنجی از اعماق قرن ها فرهنگ و تاریخ نمایان می سازد، امروز دلی پر درد از 

بی توجهی مسئوالن دارد.

همان گونه که یک 
حوض معمولی بدون 

جریان آب ترک 
می خورد، سازه ای 

مانند پل که روی آب 
بنا شده است نیز بر اثر 

بی آبی دچار مشكل 
می شود؛ به ویژه اینكه 

مصالح به کاررفته در 
آن، برای استحكام 
نیازمند جریان آب 

باشد

غول خشكسالی بر پل های تاریخی اصفهان چنبره زد؛

33پل به ظاهرسرپاست

دانستنی

بزرگ ترين نيروگاه خورشيدی جهان در ماه سپتامبر در جنوب 
هندوستان افتتاح شد و در حال حاضر به عنوان سومين كشور 
صاحب انرژی خورشــيدی، بخش مهمی از انــرژی الكتريكی 

مورد نياز خود را تامين می كند.
به گزارش ايرنا از ساينس،اين نيروگاه كه ۶۴۸ مگاوات ظرفيت 
دارد، با اســتفاده از ۲/۵مولفه فتوولتاييك ساخته شده كه در 

زمينی به مساحت ۱۰ كيلومتر مربع نصب شده اند.
اين نيروگاه در طــول ۸ ماه با بودجه ای معــادل ۶۶۲ ميليون 

دالر در منطقه كاموتی واقع در اســتان تاميــل نادو در جنوب 
هندوستان راه اندازی شده اســت. ظرفيت اين نيروگاه ركورد 
قبلی را كه ۵۵۰ مــگاوات بود و بــه يك نيروگاه با دو ســايت 

مستقل در آمريكا اختصاص داشت، شكست. 
ايــن نيــروگاه، دولــت هنــد را يــك گام ديگر بــه اهدافش 
در رابطه بــا اســتفاده از انرژی هــای تجديدپذيــر، نزديك 
 تــر كــرد. در ابتدا دولــت اين كشــور بــا راه انــدازی پروژه 
National Solar Mission هــدف اصلی خود را تا ســال 
۲۰۲۲ ميالدی، دســتيابی به ۲۰ گيگاوات تــوان الكتريكی با 
اســتفاده از نيروگاه های خورشــيدی تعريف كرد؛ اما در سال 
۲۰۱۵ آن را تغيير داد و مقرر شــد تا آن زمان به ۱۰۰ گيگاوات 

توان خورشيدی دست يابد. 
در ســال ۲۰۱۲ اســتان تاميل نادو با وجود اينكه نتوانست به 
اهداف تعريف شــده بــرای آن دســت يابد، نيــروگاه هايی را 
راه اندازی كرد كــه ۳ هزار مگاوات از تــوان الكتريكی موردنياز 

هندوستان را تامين كردند.
كشــور هند با راه انــدازی اين نيــروگاه جديد، قصــد دارد تا 
ســال ۲۰۱۷ ميالدی به ســومين كشــور فعال در بازار انرژی 

خورشيدی پس از چين و آمريكا تبديل شود.

كوه های عظيم يخی قطب جنوب به دليل افزايش گرمای 
هوا، ســريع تر از پيش بينی های محققــان در حال ذوب 
شدن هستند كه می توانند پيامدهای بسياری را به دنبال 
داشته باشند. شــكاف در كوه های عظيم يخی و متالشی 
شــدن آنها در قطب جنوب، محققان را به سمت تحقيقات 
و مطالعات گسترده ای كشانده تا توضيحی برای علت اين 
پديده بيابند. محققان معتقدند گرم شدن اقيانوس ها باعث 
بروز شــكاف های تدريجی در كوه های عظيم يخی قطب 

جنوب شده اســت. اين موضوع در حالی است كه چندی 
پيش ناسا طی خبری، از گرم شــدن زمين و همين طور از 
سال ۲۰۱۶ ميالدی به عنوان گرم ترين سال تاريخ جهان 
ياد كرده بود كه ركورد جديدی را به خود اختصاص خواهد 
داد. محققان در ادامه آورده بودند: »ماه ســپتامبر۲۰۱۶ 
ميالدی در حالی به عنوان گرم ترين ماه به ثبت رســيده 
كه ماه جوالی ۲۰۱۶ نيز ركورددار گرم ترين ماه در تاريخ 
زمين به ثبت رســيده بود. اكنون ماه ســپتامبر نيز به ماه 
جوالی پيوسته تا ســال ۲۰۱۶ ميالدی بيش از پيش قابل 

توجه باشد.«
محققان معتقدند بروز شــكاف های بــزرگ در اليه های 
يخی قطب جنوب مدتی اســت كه آغاز شده. سال گذشته 
كوه يخ عظيمی در جزيره Pine  در قطب جنوب متالشی 
شــد تا توجه محققان را بيش از پيش بــه خود جلب كند. 
محققان در بررســی های خود به اين نتيجه رســيدند كه 
آغاز شكاف در كوه های يخی به ســال ۲۰۱۳ ميالدی باز 
می گردد و كــوه های يخی به دليل گرم شــدن و افزايش 
دمای اقيانــوس ها، به مرور زمان و از عمق، دچار شــكاف 

شده تا در نهايت كوه های عظيم يخی متالشی شوند.

هندوستان؛ سومین کشور صاحب انرژی خورشیدیزنگ خطر ذوب شدن کوه های یخی قطب جنوب
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پیشنهاد      سرد     بیر: 
تأکید     قرآن بر مثبت نگری د    ر زند    گی 

یکی از موضوعاتی که شــاید     د    ر از بین رفتن زند    گی زوج ها، 
خصوصا زن و شــوهرهای جوان چند ان مهم بــه نظر نیاید     
بحث مهاجرت اســت. چیزی که امروزه د    ر نگاه عوام عامل 
ششم، هفتم به بن بست رسید    ن زند    گی ها می باشد     و شاید     
عد    ه ای فکر کنند     که ایــن موضوع اصــا آنقد    رها هم مهم 

نیست که بخواهند     آن را از عوامل جد    ایی به حساب بیاورند    .
اما واقعیت این اســت که نه تنها چنیــن د    ید    گاهی واقعیت 
ند    ارد    ، که بحث مهاجرت حتی د    ر میان زوج های میانســال 
هم د    ر موارد    ی باعث ایجاد     بحران می شود     و من د    ر طول این 
سال ها حد    اقل ســالی چند    ین مورد     از این بیماران د    اشته ام 
که موضوع مهاجرت باعث آشفته حال شد    ن روح و روان آنها 
شد    ه است. نمونه یکی از این موارد     »نیما« است که کارش به 

مشاور کشید     و د    ر نهایت هم منجر به جد    ایی اش شد    .
نیما جوان بیست و هشت ســاله خوش برخورد     و مؤد    بی بود     
که د    ر یکی از روزهای پایانی پاییز به نزد     من آمد    . از چهره و 
کامش مشخص بود     که مشکل او، بیشتر جنبه مشاوره د    ارد     
تا روان د    رمانی...من بعد     از این سال ها، د    یگر یاد     گرفته بود    م 
که مراجعه کنند    ه ام را با همان نگاه اول آنالیز کنم و متوجه 
شوم که مشکل او چه بخشی از زند    گی اش را تحت تاثیر قرار 

د اد ه است. 
حد    سم د    ر مورد     نیما د    رست بود    . او آشــفته و پریشان نبود    ، 
اما چنان غمی د    ر د    رونش رخنه کرد    ه بود     که آن را به راحتی 
از کام و نگاهش می شــد     حد    س زد    . او را د    عوت به نشستن 

کرد    م و از او خواستم تا مشکلش را بگوید    . از طرز کام و رفتار 
نیما، هوید    ا بود     که پســری تحصیلکرد    ه و با خانواد    ه است. او 

سر حرف را این گونه باز کرد     که: 
»راســتش خانوم د    کتر، نمی د    ونم از کجا بایــد     بگم... اصا 
نمی د    ونم د    ر مورد     مشکلم واقعا باید     نزد     مشاور و روانشناس 
می  اومد    م یا نه؟ اما هر چی که هســت، بد    جوری آشــفته و 
د    اغون. د    ر د    وراهی بد    ی قرار گرفته ام و د    یگه طاقت و تحمل 

این همه فشار رو ند    ارم«
بغض نیما د    ر حال شکسته شــد    ن بود     و نمی خواستم تا مانع 
این کار بشوم. برای همین ســکوت کرد    م و او نیز خیلی زود     
اشک هایش به بار نشست و به  آرامی شروع به گریستن کرد    . 

اند    کی بعد     وقتی که آرام شد     رو به او کرد    م و گفتم: 
-من اگه کمکی از د    ســتم بربیاد    ، براتــون د    ریغ نمی کنم... 
مشــخصه که پســر فهمید    ه و با خانواد    ه و تحصیلکرد    ه ای 
هستی... برام مشکلت رو شرح بد    ه تا ببینم چه کاری می شه 

کرد    .
-من بیست و هشت سال د    ارم و مهند    س برق هستم، اونم از 
یه د    انشگاه معتبر با یک رتبه خوب... از بچگی سرم توی کار 
خود    م بود     و با عشق و عاقه د    رس می خوند    م. پد    ر و ماد    ر من، 
هر د    و فرهنگی و معلم د    بیرستان بود    ند    . من و خواهرم، هر د    و 
د    ر چنین بستری رشد     کرد    ه و یاد     گرفته بود    یم که علم و اد    ب 
از نون شــب واجب تره، از اون جایی که پد    رم معلم اد    بیات 
بود     من و خواهرم نازنین از نه- د    ه ســالگی عاقه شد    ید    ی به 

کتاب خوند    ن پید    ا کرد    ه بود    یم. 
خواهرم د    ه ســال از من بزرگ تر بود     و زمانــی که من تازه 
کاس د    وم راهنمایی بود    م، لیسانس مامایی خود     را گرفته و 
د    ر د    انشگاه، با همسر فعلی اش که پزشکی خواند    ه بود    ،  آشنا 

شد     و قرار و مد    ار ازد    واج را گذاشته بود    ند    .
مهرد    اد     د    اماد     ما، مرد     بسیار خوبی بود     و بیشتر اقوامش هم د    ر 
کاناد    ا زند    گی می کرد    ند    . مهرد    اد    ، از همان ابتد    ا قصد     مهاجرت 

د    اشــت و این موضوع بین او و خواهرم نازنین مشخص شد    ه 
بود     که بعد     از عروســی کارهای اقامتشــان را انجام د    هند     و 
راهی کاناد    ا شــوند    ، که این مهم هم د    رســت د    و سال بعد     از 

عروسی آنها اتفاق افتاد     و نازنین و مهرد    اد     به کاناد    ا رفتند    .
این را بگویم که ما خانواد    ه به شد    ت وابسته ای بود    یم و همه 
به یکد    یگر عشق و عاقه زیاد    ی د    اشتیم. پد    ر و ماد    ر و خواهر 
من، بهترین د    وستانم د    ر زند    گی ام بود    ند     و این حس د    ر مورد     

تک تک ما صد    ق می کرد    ...
با رفتن خواهرم اگر چه من که تازه وارد     د    بیرســتان شــد    ه 
بود    م، احساس تنهایی کرد    م، اما هنوز تمام زند    گی ام، پد    ر و 

ماد    رم بود    ند     و د    لم به آنها خوش بود    .
این وضعیت اد    امه د    اشــت و خواهرم با گذشت چند     سال که 
حاال یک د    وقلوی آتیش پاره هم د    اشت، هر تابستان به اتفاق 
شــوهر و بچه هایش به ایران می آمد     و چند     هفته ای را اینجا 

بود    .
شــاید     باور نکنید    ، اما تمام د    لخوشــی من این بود     که زود    تر 
تابستان از راه برســد     و خواهرم و بچه هایش به ایران بیایند     
تا اند    کی از بار د    لتنگی من کم شــود    . این وضعیت د    ر حالی 
بود     که د    ر شــرف د    یپلم گرفتن بود    م و نازنیــن و مهرد    اد     نیز 
د    ر آنجا حســابی جا افتاد    ه بود    ند    ... برای همین مهرد    اد     بارها 
به من گفته بود     که اگر د    وســت د    اشته باشــم از  آنجایی که 
نمراتم بسیار عالی اســت می تواند     کارهایم را رد    یف کند     تا 

به کاناد    ا بروم.
شاید     با خود     بگویید     من آد    م احمقی هســتم، شاید     بگویید     
آد    م د    وراند    یشی نیســتم و هزار شــاید     د    یگر... من اما واقعا 
تمایلــی به رفتن ند    اشــتم. حد    اقــل د    ر آن زمان د    وســت 
ند    اشتم و بر این باور بود    م که لیسانسم را اینجا بگیرم و برای 
تحصیات تکمیلی به آنجا بــروم. برای همین چند    ان پیگیر 
پیشنهاد     مهرد    اد     نشد    م و او هم که ظاهرا موضوع را فهمید    ه 

بود     د    یگر چیزی نگفت.

وقتی ناراحت و بی حوصله هســتید     جــذب انرژی مثبت 
محیط ، کار سختی به نظر می رسد؛     اما اگر باور د    اشته باشیم 
که شــاد    ی و غم زایید    ه شــرایط محیطی اطراف ما نیست 
بلکه حاصل انتخاب ماســت آن وقت انتخاب بین شاد    ی و 
غم آسان می شود    . شاد     بود    ن و شاد     زیستن آسان است اگر 

خود مان بخواهیم.
 روز خود     را با د    عا، نیایش و شکرگزاری شروع کن 

زمانی که د    عا کرد    ن را شروع می کنی ، انگار د    ری را باز کرد    ه 
و به سوی خد    ا گام بر می د    اری. د    عا و شــکرگزاری تو را به 
منبع خلقت وصل می کند     و همین حضور د    ر محضر خالق، 
حال و هوایی مثبت د    ر تو ایجاد     کرد    ه و میزان انرژی مثبت 
د    ر وجود     تو را چند    ین برابر می کند     کــه باعث آرامش کل 

وجود     شما می شود    .
  همان طور با د    یگران رفتار کن که د    لت می خواهد     با 

تو رفتار شود     
اگر روز خود     را با د    لخــوری آغاز کنی ، تمــام روزت را تباه 
کرد    ه ای. وقتــی فکر کنی کــه د    یگران هــم عین خود    ت 
 هستند     و فقط از لحاظ ظاهر با تو فرق می کنند    ، د    یگر د    لت 
نمی خواهد     د    ر مقابل آنها جبهه بگیری و احساسات منفی 
خود را نثارشان کنی. توجه د    اشته باش که رفتار آگاهانه ات 
باعث می شــود     انرژی مثبت اطرافیان را به ســوی خود    ت 
جذب کرد    ه و باتــری وجود    ت را با انرژی مثبت آنها شــارژ 
کنی.د    ر هر وضعیتی ســعی کن بیشتر جنبه های مثبت را 

ببینی و روی آنها تمرکز کنی. 

انرژی مثبت

د     انستنی ها

آیا می د    انستید     گربه های خانگی بوی مرکبات را د    وست ند    ارند    .
آیا می د    انستید      ۸ ٪ از مرد    م د    ارای د    ند    ه های اضافی هستند .

آیا می د    انستید     مرد    مک اختاپوس مستطیل شکل است.
 آیا می د    انســتید     کــه گران ترین د    رخت کریســمس جهــان د    ر توکیو به 

10 میلیون د    الر به فروش گذاشته شد    ه بود    .
آیا می د    انستید     که 2 میلیارد     نفر د    ر جهان خواند    ن و نوشتن بلد     نیستند     د ر 

حالی که جمعیت د    نیا 6 میلیارد     است.
آیا می د    انستید     که بنیان گذار سلسله صفویه شاه اسماعیل و آخرین پاد    شاه 

این سلسله شاه عباس سوم بود    .
آیا می د    انستید     که جرم زمین ۸1 برابر ماه است.

آیا می د    انســتید     که بــه کمک راد    ار می توان ســرعت اجســام متحرک را 
مشخص کرد    .

آیا می د    انستید     که لقب کشور آرژانتین ، کشور نقره است.
آیا می د    انستید     که گابی مفرح بخش قلب و کبد     می باشد.

آیا می د    انستید     که پاد شاهان سلســله صفویه بین سال های ۸7۸ تا 1101 
هجری شمسی حاکم ایران بود    ند    .

آیا می د    انستید     که لقب کشور کوبا ، کاسه شکر است.
آیا می د    انستید     که نام قد    یمی ویتنام ، آنام بود    .

آیا می د    انســتید     اولین مرد    ماني که ذوب فلزات را د    ر شهر سیلک د    ر اطراف 
کاشان آغاز کرد    ند     ایرانیان بود    ند    .

آیا می د    انستید     اولین مرد    ماني که 7000 سال پیش حروف الفبا را ساختند     
ایرانیان بود    ند    .

آیا می د    انســتید     اولین مرد    ماني که شیشــه را کشــف     و از آن براي منازل 
استفاد    ه کرد    ند     ایرانیان بود    ند    .

موفقیت

هایالیت 

 تمرکز بــر راه های رســید    ن به موفقیت، امتیــازات فراوانــی را برای ما 
د    ر پی خواهد     د    اشــت. به طور معمول آن قد    ر د    قت صــرف فکر کرد    ن به 
مشکات و ناامید    ی هایمان می کنیم که د    یگر فرصتی برای تمرکز کافی 

روی موفقیت هایمان د    ر زند    گی باقی نمي  ماند    .
تمرکز بــر راه های رســید    ن به موفقیت، امتیــازات فراوانــی را برای ما 
د    ر پی خواهد     د    اشــت. این تمرکز، انرژی مثبت شــما را افزایش د    اد    ه و  
برای مقابله با چالشــی جد    ید     آمد    ه و مهیا می ســازد    . شما د    ر این ارتباط 
با توانمند    ی هــای منحصر به فرد     خــود     و همکاری و مشــارکت هر چه 
بیشتر آشنا خواهید     شد    . توجه د    اشته باشید     تجربیاتی که د    ر این ارتباط 
کسب کرد    ه اید     شما را د    ر تد    اوم هوشــمند    انه انجام هر چه بیشتر و بهتر 
کارهای خود     یاری می د    هد    . د    ر همین حین که به موفقیت می اند    یشید    ، 

جنبه های مختلف زند    گیتان را نیز تجزیه و تحلیل کنید    .
ارتباطات خود را بررســی نمایید    . چه جنبه هایی را د    ر د    رون خود     رشــد     
و گسترش د    اد    ه اید    ؟ چه ارتباطات د    وستانه ای د    اشــته اید    ؟ کد    ام ارتباط 
بیشــترین لذت را برای شما د    ر پی د    اشــت؟ د    ر لحظات سخت و د    شوار 
زند    گی، چگونه از عاقه مند    ی هــای خود     د    فاع و حمایــت کرد    ید    ؟ چه 

برد    اشت و شناختی از خصیصه های منحصر به فرد     د    یگران د    ارید    ؟
زند    گی معنوی خود را بررسی کنید.     سال گذشته چقد    ر و چطور از لحاظ 
معنوی رشــد     پید    ا کرد    ید    ؟ به چه وجوه و جنبه هایی د    ســت یافتند    ؟ از 
چه راه هایی با توانمند    ی های روزافزون خــود     ارتباط برقرار کرد    ید    ؟ چه 
تمرینات معنوی ای د    ر ســال گذشــته صورت د    اد    ید    ؟ چقد    ر د    ر کشــف 

حقایق پشت پرد    ه معنوی خود     موفق عمل کرد    ید    ؟

- هر کس مطابق افکار خود    ش، د    یگری را قضاوت می کند    . 
- باوری را به انســانی هد    یه کرد    ن، یعنی نیــروی او را د    ه برابر 

کرد    ن. 
- می د    انم که بهشت ثروتمند    ان بر د    وزخ فقیران بنا شد    ه است. 

- سه قد    رت بر جهان حکومت می کند    : ترس، طمع، ناد    انی. 
 - نیش های چنــد     مگــس هرگز اســب چابــک را از تاختن 

باز نمی د    ارد    . 
- د    وست د    اشــتن یک نفر و تنفر از د    یگران عشق نیست، بلکه 

نفس پرستی است. 
- بزرگ ترین توهین به انسان، انکار رنج  اوست!

- هر که عیب د    یگران پیش تو آورد     و شــمرد    ، بی گمان عیب تو 
پیش د    گران خواهد     برد    . 

- ذهن های بزرگ از افکار انتقــاد     می کنند    ، ذهن های کوچک 
از افراد    . 

موفقیت خود را جشن بگیرید    

روش هایی برای جذب کرد    ن 
انرژی مثبت

د     استان های کوتاه
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غروب یک روز باراني زنگ تلفن به صد    ا د    ر آمد    .
زن گوشــي را برد    اشت. آن طرف خط پرســتار د    خترش با ناراحتي 

خبر تب و لرز شد    ید     د    ختر کوچکش را به او د    اد    .
سراســیمه تلفن را قطع کرد     و با عجله به ســمت پارکینگ د    وید    ، 
ماشین را روشــن کرد     و به نزد    یک ترین د    اروخانه رفت تا د    اروهاي 

د    ختر کوچکش را بگیرد    .
وقتي از د    اروخانه بیرون آمد    ، متوجه شــد     به خاطــر عجله اي که 

د    اشته کلید     را د    اخل ماشین جا گذاشته است.
پریشــان و مضطرب با خانه تماس گرفت. پرســتار به او گفت که 
حال د    خترش هر لحظه بد    تر مي شــود    . او جریــان کلید     اتومبیل را 

براي پرستار گفت. پرستار به او گفت که ســعي کند     با سنجاق سر 
د    ر اتومبیل را باز کند    . زن سریع سنجاق ســرش را باز کرد    ، نگاهي 
 به د    ر اند    اخــت و با ناراحتي گفــت: ولي من که بلد     نیســتم از این

 استفاد    ه کنم.
 هوا د    اشــت تاریک مي شــد     و باران شــد    ت گرفته بود    . زن با وجود     

نا امید    ي زانو زد     و گفت: خد    ایا کمکم کن!
د    ر همین لحظه مــرد    ي ژولید    ه با لباس هاي کهنه به ســویش آمد    . 
زن یک لحظه با د    ید    ن قیافه  مرد     ترســید     و با خود    ش گفت: خد    اي 
بزرگ، من از تو کمک خواســتم آن وقــت این مــرد    ...! زبان زن از 
ترس بند     آمد    ه بود    ، مرد     به او نزد    یک شــد     و گفت: خانم، مشــکلي 
پیش آمد    ه؟ زن جــواب د    اد    : بله، د    خترم خیلي مریض اســت و من 
باید     هرچه ســریع تر به خانه برســم ولي کلید     را د    اخل ماشین جا 

گذاشته ام و نمي توانم د    رش را باز کنم.

مرد     از او پرسید     که آیا سنجاق ســر همراه د    ارد    ؟ و زن فورا سنجاق 
سرش را به او د    اد     و مرد     د    ر عرض چند     ثانیه د    ر اتومبیل را باز کرد    !

زن بار د    یگر زانو زد     و با صد    اي بلند     گفت: خد    ایا متشکرم!
سپس رو به مرد     کرد     و گفت: آقا متشکرم، شما مرد     شریفي هستید    !

مرد     سرش را برگرد    اند     و گفت: نه خانم، من مرد     شریفي نیستم. من 
یک د    زد     اتومبیل بود    م و همین امروز از زند    ان آزاد     شد    ه ام!

خد    ا براي کمــک به زن، یک د    زد     فرســتاد    ه بــود    ؛ آن هم یک د    زد     
حرفه اي! زن آد    رس شرکتش را به مرد     د    اد     و از او خواست که فرد    اي 
آن روز حتما به د    ید    نش برود    ... فرد    اي آن روز وقتي مرد     ژولید    ه وارد     
د    فتر رییس شرکت شــد    ، فکرش را هم نمي کرد     که روزي به عنوان 

رانند    ه مخصوص د    ر آن شرکت بزرگ استخد    ام شود.
 وقتی احساس غربت و تنهایی می کنی، یاد    ت باشد     که خد    ا همین 

نزد    یکی هاست .

مراد      ، یکي از اهالي روســتا به صحرا رفت و د      ر راه برگشت،هوا تاریک شد ه 
بود و از قضا د      ر تاریکی شــب حیواني به او حمله کرد. پس از یک د رگیري 
سخت باالخره بر حیوان غالب شد و او را کشت و از آنجــا که پوست حیوان 
زیبا به نظر مي رسید، حیوان را به د وش انداخت و به سمت آباد ی راه افتاد. 
پس از ورود به روســتا، همسایه اش از باالي بام او را دید و فریاد زد: »آهاي 
مرد م، مراد       یک شیر شکار کرد ه!« مراد       با شنیدن اسم شیر لرزید و غش کرد. 
بیچاره نمي د انست حیواني که با او د رگیر شده شیر بود ه اســت. وقتي بــه 
هوش آمد       از او پرسید      ند      : »برای چه از حال رفتی؟« مراد       گفت: »فکر کرد      م 
حیوانی که به من حمله کرد      ه یک سگ است!« مراد       بیچاره فکر ميکرد که 
یک سگ به او حمله کرد      ه است وگرنه همان اول غش ميکرد و به احتمال 

زیاد خوراک شیر مي شد. اگر از بزرگي اسم یک مشکل بترسید قبل از اینکه 
با آن بجنگید شما را از پا  خواهد اند اخت.

شکار

سود    وکو

د    زد     شریف

معموال د    ید     افراد     مختلف نســبت به زند    گی فرق می کند.     عد    ه ای 
بسیار خوش بین و مثبت نگر هستند     و عد    ه ای بسیار نا امید...     یأس 
و تیرگی د    نیای این افراد     را د    ر بر گرفته و همه رفتارهای اطرافیان را 
حمل بر سوء می کنند     و از د یگران  کینه به د    ل می گیرند    . این افراد     
د    ر نظر د    یگران اشخاصی بسیار ضعیف و نفرت انگیز جلوه خواهند     
کرد     که به مرور تمامی د    وستان خود     را از د    ســت خواهند     د    اد؛     چرا 
که همه انسان ها د    ر نوع خود     با مشــکاتی رو به رو می شوند د    یگر 

تحمل صحبت های یأس آفرین و منفی د    یگران را ند    ارند    .
 مثبت اند    یشی

مثبت اند    یشــی همان خوش بینی و تفأل خیر به خد    اوند     و جهان و 
د    یگر انسان هاست. زیرا از نظر روایات اسامی سوءظن تنها د    ر مورد     
رفتار د    یگــران تحقق نمی یابد     بلکه هر بد    گمانــی به خد    ا و مخلوق 
خد    ا به نحوی که به شکل اعتقاد     قلبی د    رآید     و اعتقاد     و گفتار و رفتار 

انسان بر اساس آن شکل بگیرد    ، سوءظن محسوب می شود    .
 مثبت نگری د    ر قرآن

 همه ما ممکن اســت د    ر برخورد    هــای اجتماعی خود     نســبت به 
رفتارهای د    یگران پیش د    اوری هایی انجام بد    هیم که بعد     از مد    تی به 
عد    م د    رستی آن پی ببریم یا گاهی د    ر زند    گی با افراد    ی مواجه شویم 
که بد    ون تجربه مستقیمی نســبت به برخورد     با د    یگران د    رباره آنها 

قضاوت هایی می کنند     یا نسبت خاصی به آنها می د    هند    .
این گونه د    اوری هــا می تواند     بــر روابط فرد     با اعضــای خانواد    ه یا 
د    وســتان یا اهالی شــهر تاثیر منفی د    اشته باشــد     و مشکاتی د    ر 
روابط آنها ایجاد     کند     که پیامد    های آن بســیار گســترد    ه اســت و 
 شاید     به آســیب های روانی، آزار د    یگران و حتی ضرب و جرح و قتل 

منجر شود    . 
مثا براد    ران حضرت یوسف)علیه السام( ابتد    ا به پد    ر خود     و یوسف 
نگرش منفی ند    اشتند     ولی بعد     احساس کرد    ند     که یوسف محبوبیت 
بیشــتری نزد     پد    ر د    ارد     و انگیزه نزد    یک تر شــد    ن به پد    ر، باعث شد     
که نگــرش آنها به پد    ر و یوســف تغییــر یابد     و گفتند     مــا پد    رمان 
را د    ر گمراهی آشــکاری مــی بینیم و تصمیم گرفتند     که یوســف 
 را بکشــند     یا او را د    ر ســرزمین د    وری بیفکنند     تا توجه پد    ر به آنها 

معطوف شود    .

مثبت نگری
مرد    م بســیاری وارد     زند    گی شما می شــوند     ، اما فقط رد     پای 

د    وست د    ر قلبتان باقی می ماند    .
 وقتی چشم به جهان گشود    م. قلب کوچکم مهربانی لبخند     و 
نگاهت که پر از صد    اقت بود     را احساس کرد    . با لبخند    م لبخند     
زیبایی بر چهره خســته ات نشســت و د    نیایت سبز شد    و با 
گریه ام د    لت لرزید     و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمید    م که 
تنها د    ر کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش 

و خوشبختی خواهم کرد    .

خیر د ر چیزي است که اتفاق ميافتد؛
باید تسلیم بود...

غصهد ار  را  شما  و  ميدهد  رخ  حادثهاي  شما  براي  گاهي 
ميکند؛

اما پس از مدتي متوجه ميشوید د ر د ل این بحران
برکاتي نهفته است که خداوند د ر یک بستهبندي تلخ به شما 

هدیه ميدهد!
مطمئن باش؛»ساقي هر چه ریزد از لطف اوست«

خدایا؛ ذره اي شک ندارم که آنچه تو براي بنده هایت بخواهي، 
بهترین است...

و این را با تمام وجود به من چشاندي...
 یک لیوان آب کد    ر را با همه  آلود    گی ها و ذرات د    رونش تجسم 
کنید    . اگر د    ائما آبی تمیز را د    رون این لیوان بریزیم تا محتوای 
 لیوان ســرریز شــود    ، باالخره همه  آب کثیف از لیوان خارج
  می شــود     و آبی که لیــوان را پر مــی کند    ، کاما شــفاف

 خواهد     بود    .

د    لنوشته

کاریکاتور

تأکید     قرآن بر مثبت نگری د    ر زند    گی 

خاطرات 
مشاور)قسمت اول(

تلنگری بر روح

 روزهایی می رسند     که وقتی به پشت سرتان نگاه می کنید     
بابت هر آنچه د    ر زمان خود    ش ثبت شــد    ه یا خوشــحال 
 خواهید     بود     یا ناراحت؛ بنابراین شــاید     بهتر باشــد     گاهی

  هم پــای گــوش د    اد    ن بــه حرف هایــی بنشــینیم که 
تجربه موجود     د    ر آنها می تواند     بــرای آیند    ه تعیین کنند    ه 

باشد    .
 آنچه پیش روی شــما قرار د    ارد     نتیجه یک تحقیق است. 
 مختصر و مفید     د    ر ســه نکته ارائه شــد    ه تا شــاید     شــما
  د    ر پنجمیــن د    هــه زند    گــی خود     بابــت آنچــه که د    ر

 فاصله زمانی 30 تا 40 سالگی به خصوص به لحاظ کاری 
انجام د    اد    ه اید     پشــیمان نباشــید     بلکه برعکس خوشحال 

باشید و از اعمال خود احساس خشنود ی کنید    .

  روزی می رسد     که پشیمان می شوید    ؟ 
تحقیق با این ســوال جلو رفت؛ باید     د    ر د    هه ســی زند    گی 
مان چکار کنیم تــا فوایــد     آن را د    ر د    هه پنجــاه زند    گی 
و بعد     از آن ببینیــم؟ بیش از 1500 فرد     ســالمند     به این 
 ســوال پاســخ د    اد    ه اند    . آنها بی د    ریغ تجربیات خود     را د    ر

 اختیار ایــن تحقیق گذاشــتند     چه اینکه برخــی از آنها 
 حســرت هایی را د    اشــتند     و بابــت آنچه که د    ر گذشــته
  انجام د    اد    ه بود    ند     احســاس پشــیمانی مــی کرد    ند     و این
  تاسف د    رســت د    ر ســال هایی از زند    گی همراهشان شد    ه

  که د    یگــر راهی بــرای بازگشــت بــه عقــب و جبران 
وجود     ند    ارد    .

 آنها د    ر واقع د    رباره د    وره بیســت ســاله ای از زند    گی خود     

گفته اند     که شامل 20 تا 40 سالگی می شود    . روزهایی که 
انتخاب ها، تصمیم ها و سبک و ســیاق زند    گی د    رست د    ر 
همان مقاطع می تواند     آیند    ه و د    وران میانسالی و سالمند    ی 

را کاما تحت تاثیر قرار د    هد    .
 پس د    ر هر کجای د    نیا که زند    گــی می کنید     گاهی باید     به 
این تجربیات د    قیق شوید     چون شاید     صد    ای زنگ هشد    اری 
د    ر ذهنتان بلند     شــود     که بتواند     آیند    ه شما را تغییر بد    هد     
و این تغییر هیچ چیز جز یک ابــراز رضایت از ته د    ل بابت 
زند    گی گذشته نیســت. هم اینکه د    ر ســالمند    ی با خود  
 بگویید     اگــر باز هم متولد     می شــد    م همین طــور زند    گی 
می کرد    م و احســاس رضایت و د لخوشی از زند گی د اشته 

باشید کافی است.

راهکارهایی برای خوشحال بود    ن 
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پیشنهاد سردبیر: 
 ویسی در سایپا؛یحیی در سپاهان

فضای مجازی

مراسم برترین های کنفدراسیون فوتبال آســیا در امارات برگزار 
شــد و طی آن علی اصغر حســن زاده برای دومین بار مرد ســال 
فوتسال آسیا شــد. ملی پوش تیم فوتســال گیتی پسند اصفهان 
که پیش تر در ســال 2014 نیز به عنوان بهترین فوتسالیســت 
مرد آسیا انتخاب شــده بود این جایزه را به واسطه درخشش در 
جام ملت های آســیا و جام جهانی به دســت آورد. حسن زاده که 
از ارکان کلیدی قهرمانی تیم ملی فوتسال در آسیا و البته عنوان 
سومی ایران در جام جهانی بود در واکنش به این انتخاب با انتشار 
پستی در صفحه شخصی اش در اینســتاگرام این موفقیت فردی 
 را مرهون کمک همبازیانش دانســت و از هم تیمی های خود در 

تیم ملی تشکر کرد.

واکنش مرد سال فوتسال آسیا به انتخابش؛

شما هم در شادی ام سهیم هستید 

شرکت مدیاپرو قرار است مسابقه بین بارسلونا و رئال مادرید را با 
باالترین کیفیت و استانداردهای صوتی و تصویری ضبط و پخش 
 4K کند. مســابقه امروز اولین بازی در اسپانیاست که با کیفیت
)باالترین وضوح و کیفیت تصویری در حال حاضر( پخش خواهد 
شــد. دراین مســابقه از 38 دوربین HD و 360 درجه)پانوراما( 
اســتفاده خواهد شــد.ضمن اینکه بیش از  30دوربین متحرک 
و ثابت حرکات فوق ســتاره های دوتیم یعنی مســی و رونالدو را 

ضبط خواهند کرد.
شــرکت مدیا پرو ســال گذشــته برای پخش بــازی های لیگ 
ایران اعالم آمادگــی و ابراز تمایل کرده بود و حتی با مســئوالن 
فدراسیون کشورمان هم وارد مذاکره شد اما از نتیجه و روند این 
مذاکره نتیجه معلوم و مشخصی در دســت نیست.ال کالسیکو، 
امروز  بعدازظهر و از ســاعت 18:45دقیقه به وقــت تهران، آغاز 

می شود.

اســطوره فوتبال برزیل بــا خانواده های حادثه دیدگان ســقوط 
هواپیمای »چاپه کوئنسه« ابراز همدردی کرد.

اســطوره فوتبال برزیل در واکنش به ســقوط هواپیمای حامل 
بازیکنان تیم »چاپه کوئنســه« اظهار داشــت: لحظــه ناراحت 
کننده ای اســت. این اتفاق مردم برزیل را غمگین کرده است. از 
خداوند می خواهم به خانواده حادثه دیــدگان این قدرت را بدهد 

که بتوانند هرچه سریع تر سختی این حادثه را فراموش کنند.
وی افزود: حوادث زیادی در دنیا اتفاق می افتد که بسیار ناراحت 
کننده اســت، باید برای خانواده قربانیان و مردم برزیل که از این 
حادثه،بسیار ناراحت هســتند، دعا کنیم تا زودتر با شرایط ایجاد 

شده کنار بیایند.

رونی که در 4 بازی انگلیس با حضور ســاوت گیت به عنوان مربی 
موقت، بازوبند کاپیتانی را به بازو بست، با انتخاب او به عنوان مربی 
دائمی تا ســال 2020، همچنان این مســئولیت را برعهده خواهد 
داشت. این تصمیم ســاوت گیت در حالی گرفته شــده که انتشار 
عکس های رونی در حالتی نامتعادل، انتقادهای زیادی را به همراه 
داشــت و بســیاری از افراد در انگلیس اعالم کردند که باید بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی از او گرفته شود؛ اما ســاوت گیت تاکید کرد که 
همچنان این مهاجم باتجربه، کاپیتان اول تیمش اســت اما حضور 
در ترکیب اصلی تضمین شده نیست. ساوت گیت گفت: وین رونی 
کاپیتان انگلیس اســت. این را در ابتدای دوران حضور موقتم اعالم 
کردم. من او را در دو دیدار از چهار دیدار قبلی، در ترکیب اصلی قرار 
دادم؛ بنابراین اینطور نیســت که او انتظار داشته باشد در هر دیدار 
در ترکیب اصلی قرار بگیرد. مهم اســت که لیدرهای بیشــتری در 
تیم داشته باشیم. وقتی من بازی می کردم، به ویژه در سال 1996، 
کاپیتان هایی در تیم بودند که در باشــگاه هــای خود هم کاپیتان 
بودند. اگر بخواهیم بهتر شــویم، باید انعطاف پذیر باشــیم. باید به 
بازیکنان این فرصت را بدهیم که به شــیوه هــای متفاوتی تیم را 
هدایت کنند. رونی نقش مهمی در تیم داشت و می تواند در آینده 

هم داشته باشد اما باید به بازیکنان دیگر هم فرصت بدهیم.

دروازه بان تورینــو گفت: دوناروما یک اســتعداد ویژه اســت و 
می تواند بهترین دروازه بان جهان شود.

جــو هــارت، دروازه بــان انگلیســی که بــه صــورت قرضی از 
منچسترســیتی راهی تورینو شده اســت، در خصوص بهترین 
بازیکن حال حاضر جهان در پســت خودش اظهار داشت: زمانی 
که در لیگ جزیره حضور داشــتم، تصورم نســبت به االن که به 
ســری آ ایتالیا آمده ام، متفاوت اســت. در لیگ ایتالیا با استعداد 

ویژه ای به نام جیان لوئیجی دوناروما آشنا شدم.
وی ادامه داد: دوناروما واقعا یک اســتعداد ویژه و ناب است و اگر 
به روند خوبــش ادامه دهــد، می تواند به زودی عنــوان بهترین 

دروازه بان جهان را به خودش اختصاص دهد.

K 4 پخش ال کالسیکو با کیفیت

واکنش »پله« به سقوط هواپیمای 
حامل بازیکنان »چاپه کوئنسه«

ساوت گیت: 

رونی، کاپیتان انگلیس می ماند

هارت: 

دوناروما، می تواند به بهترین 
دروازه بان جهان تبدیل شود

فوتبال جهان

نام علی دایی بین 10 سبیلوی 
تاریخ بوندسلیگا

چهارمین کلین شیت فصل 
رحمتی

 همه ســاله در ماه نوامبرخیلی ها با داشــتن ریش و سبیل، به یاد 
بیماران ســرطانی هســتند. به همین خاطر بد نیســت بازیکنان 
سبیلوی فوتبال آلمان را نیز مورد بررســی قرار بدهیم. علی دایی 
یکی از بازیکنان ایرانی بود که توانست حضور در چند تیم مختلف 
بوندسلیگا را تجربه کند. دایی آن زمان با ظاهری که اکثر بازیکنان 
ایرانی داشتند، در بوندسلیگا حاضر شــد. او با سبیل های پرپشت 
خود، یکی از چند بازیکنــی بود که با این ظاهــر در فوتبال آلمان 
فعالیت کرد. به همیــن خاطر پایگاه اینترنتــی freunde از او به 
عنوان یکی از بازیکنان ســبیل قشــنگ تاریخ بوندسلیگا یاد کرده 
اســت.گرد مولر، یواخیم یورنــس و رودی فولر  دیگــر بازیکنانی 

هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.

ذوب آهن3-پیکان 0

پیکان ذوب شد

با مشخص شدن نماینده های ازبکستان در پلی آف لیگ قهرمانان، 
برنامه بازی های این مرحله اعالم شــد. با افزایش سهمیه ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا حاال تنها یک نماینده در پلی آف خواهیم داشت 
که طی آن استقالل باید اواسط بهمن ماه در آزادی به مصاف یاران 
ژاوی و پورعلی گنجی در الســد قطر برود. با برگزاری دیدار فینال 
جام حذفی ازبکســتان رتبه بندی و برنامه دقیق بازی های پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. لوکوموتیو با غلبه بر نسف کارشی 
قهرمان جام حذفی ازبکستان شد و این در حالی است که لوکوموتیو 
پیش از این با قهرمانی در لیگ، تک ســهمیه مستقیم ازبکستان را 
نیز از آن خود کرده بود. حاال با شکســت نسف در فینال جام حذفی 
ســهمیه اول ازبک ها در پلی آف در اختیار بنیادکار به عنوان نایب 

قهرمان لیگ باقی ماند و ســهمیه دوم ازبک ها در پلی آف به نسف 
رســید.  به این ترتیب در مرحله پلی آف، الوحده امــارات میزبان 
برنده دیدار الوحدات اردن و الحدید بحرین است و الفاتح عربستان 
میزبان نسف کارشــی ازبکستان خواهد بود. براســاس رتبه بندی 
کنونی، استقالل ایران باید در تهران مقابل بنیادکار ازبکستان قرار 
می گرفت اما از آنجا که در این صــورت دو تیم قطری باید به مصاف 
هم می رفتند همانند فصل گذشته )لیگ قهرمانان 2016( تغییراتی 
در جدول اعمال می شــود تــا دو تیم از یک کشــور مقابل هم قرار 
نگیرند. به همین دلیل با جابه جایی تیم ها، اســتقالل ایران میزبان 
الســد قطر خواهد بود و الجیش قطر از بنیادکار ازبکستان پذیرایی 
خواهد کرد. گفتنی است در صورتی که سهمیه ایران در آسیا 2+2 
باقی می ماند، پرســپولیس باید در پلی آف از الســد قطر پذیرایی 
می کرد؛ اما با تغییرات اعمال شــده و صعود مستقیم پرسپولیس به 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، استقالل باید در پلی آف از یاران ژاوی 
هرناندز پذیرایی کند. این بازی روز نوزدهم بهمن ماه 95 در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شد تا علی منصوریان و شاگردانش در مصافی 

سنگین و دشوار مقابل حریف قطری خود قرار بگیرند.

انصــاری  ساســان 
کــه اوایل فصــل از 
جــدا  پرســپولیس 
شــد و بــه فــوالد 
پیوست  خوزســتان 
روزهاخــوش  ایــن 
می درخشد و در هفته 
دوازدهم موفق شــد 
دایی  شاگردان  مقابل 
هت تریــک کند و نه 
تنها نفتی ها را یک تنه 
به آتش کشید بلکه با 
9 گل بــه صدر جدول 

گلزنان صعود کرد.

چهره   روز خبر

مردی که نفتی ها را به آتش کشید

در چارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ 
برتر فوتبال، دیروز از ساعت 15 و 30 دقیقه 
تیم های ذوب آهــن و پیکان در ورزشــگاه 
فوالدشهر به مصاف هم رفتند. نیمه نخست 
این دیــدار در حالی به پایان رســید که تک 
گل مرتضی تبریزی باعث شــد ذوب آهن با 

پیروزی راهی رختکن شود. 
همچنین بارش شــدید باران در فوالدشهر 
بازی را تحــت تأثیر قرار داده بــود. با بارش 
شــدید بــاران در فوالدشــهر زمین چمن 
ورزشگاه فوالدشــهر که پیش از این نیز در 
دست ترمیم بود آســیب دید و بیش از پیش 

خراب شــد. این موضوع باعث شــد بین 2 
نیمه افرادی به داخل زمیــن چمن بروند و 
با ریختن چمن خشــک در نقاطی که چمن 
بیشتر آسیب دیده بود موقتاً چمن فوالدشهر 
را ترمیم کنند تا شــرایط زمیــن برای بازی 
در نیمه دوم بهتر شــود. قضاوت این دیدار 
بر عهده علیرضا فغانی بــود. دیداری که در 
نهایت با نتیجــه 3 بر صفر و بــا هت تریک 
مرتضی تبریزی به ســود ذوب آهن به پایان 
رسید تا تیم اصفهانی در پایان هفته دوازدهم 
لیگ برتر 18 امتیازی شــده و به جمع تیم 

های مدعی باالی جدول اضافه شود. 

برنامه پلی آف لیگ قهرمانان مشخص شد؛

استقالل- السد؛ 19 بهمن 
در ورزشگاه آزادی

با استعفای حســین فرکی از سرمربیگری سایپا حاال بحث 
جانشین او یکی از مهم ترین سوژه های فوتبال کشورمان 
اســت. از مدت ها قبل این شــایعه به گوش می رســید 
که یحیی گل محمدی ســرمربی مســتعفی ذوب آهن، 

اصلی ترین گزینه جانشینی حاج حسین است .
با این همه ســایت رادنیوز در خبری فــوق العاده عجیب 
مدعی شده که ســرمربی آینده ســایپا اگر چه از اصفهان 
می آید اما یحیی نیست. به نوشته این سایت، ویسی که مثل 
خیلی های دیگر توان مقابله با جریان قدرت در ســپاهان 
را نداشــت، حاال به این باور رســیده که با اولین پیشنهاد، 
داوطلبانه از سپاهان جدا شــود. در محافل فوتبالی شایعه 

شــده به زودی عبدا...ویسی در ســایپا جانشین حسین 
فرکی می شود و یحیی گل محمدی هم به عنوان سرمربی 
روی نیمکت سپاهان می نشــیند. یحیی از سوی جریان 
قدرتمندی که در حاشیه باشــگاه اصفهانی شکل گرفته، 

حمایت می شود.

هوشــنگ مقدس را فوتبالی ها قطعا می شناسند. مشاور 
امور بین الملل فدراسیون فوتبال در دوره علی کفاشیان 
 که مدتی هم بــه عنوان مدیر تیم های ملی کنار دســت 

کی روش روی نیمکت تیم ملی می نشست. 
مقدس که حاال دیگر در فهرســت دوســتان کی روش 
نیست و در جبهه دشمنان او – از دید سرمربی تیم ملی – 
قرار دارد، حاال وظیفه جدیدی پیدا کرده که کامال به تیم 

ملی مرتبط است. 
آن طور که میزان نوشــته، مهدی تاج رییس فدراسیون 
فوتبال ظرف چند روز آینده راهی آلمان خواهد شــد تا 
قول و قرار با آدیداس را به عنوان اسپانسر البسه تیم ملی 

در مقدماتی جام جهانی روسیه را نهایی کند. 
در این بــاره زمزمه می شــود تاج به هوشــنگ مقدس 
ماموریت داده صحبت های اولیه را بــا این کمپانی انجام 
 داده و بعــد از آن برای نهایــی کردن قول و قــرار راهی 

آلمان شود.

 دشمن کی روش
 آدیداس را نهایی می کند

شایعه عجیب رنگ واقعیت به خود می گیرد؟

ویسی در سایپا؛ یحیی در سپاهان!

مهدی رحمتی در بــازی با صبای قم موفق شــد دروازه خود را برای 
چهارمین بار در این فصل بسته نگه دارد.

تیم فوتبال اســتقالل تهران در چارچوب هفتــه دوازدهم لیگ برتر 
فوتبال میهمان صبای قم بود که در نهایت موفق شــد با نتیجه 2 بر 

صفر میزبان خود را شکست دهد.
سیدمهدی رحمتی، کاپیتان آبی پوشــان در این دیدار با توجه به 9 
نفره شدن صبا چندان کار ســختی پیش رو نداشت و توانست دروازه 

خود را بسته نگه دارد.
 رحمتــی پیــش از ایــن در بــازی مقابــل تیم های پرســپولیس،

سیاه جامگان و ســایپا نیز موفق به کلین شیت شده بود.گفتنی است 
که این هفتاد و سومین کلین شیت رحمتی در ادوار لیگ برتر بود.

 شورای راهبردی کاتا که از ســوی فدراسیون کاراته برای 
تحول در این بخش و کســب نتایج مطلوب در رقابت های 
جهانی و آسیایی طراحی شده بود، با شکست به خط پایان 

خود نزدیک شد.
6 ماه پیش وقتی سرپرست فدراسیون کاراته در گفت وگو 
با رسانه ها از بی توجهی رؤسای قبلی فدراسیون نسبت به 
کاتا گالیه کرد، عالقه مندان بــه کاراته امیدوار به روزهای 

خوب و موفق کاتا شدند که در عمل متاسفانه چنین نشد.
ســید حســن  طباطبایی آن روزها در گفت وگو با رسانه 
ها با بیــان اینکه پیــش از این کاتاروها یک مــاه مانده به 
مســابقات بین المللی وارد اردو می شدند و این موضوع را 
تنها به دلیل آن که  شــانس مدال کمتری برای این رشته 
 در نظر می گرفتند و نــگاه خوبی به کاتا وجود نداشــت،

 مرتبط می دانست.
طباطبایی قصد داشــت با انجــام اقداماتی، فدراســیون 
تحت رهبری خود را ناجی کاتا معرفــی کند. از همین رو 
با تشکیل شــورای فنی  کاتا، گودرز کمانگیر را به عنوان 
دبیر شــورای فنی و مدیرفنی تیم ملی کاتا معرفی کرد تا 

 چرخ موفقیت کاتا که از آن به عنــوان ادبیات کاراته تعبیر 
می شود، بهتر و روان تر بچرخد.

البته مدیرفنی تیم ملی کاتا هم پس از انتخابش توســط 
طباطبایی عنوان کرد که کاتا در این فدراسیون زنده شد! 
کمانگیر همچنین وعده داد با نگاه ویژه فدراسیون به کاتا 

روزهای خوبی در پیش است!
اما خارج از شــعارزدگی ها و مســائلی از این دســت، در 
واقع روزهای خوشــی در انتظار کاتا نبــود. خروجی این 
شورای فنی به قول بســیاری از کارشناسان یک نفره، در 
رقابت های جهانی حذف کاتای مردان و زنان از رقابت های 
انفرادی و تیمی شــد؛ آن هم کاتایی که در دوره قبل یک 
برنز تیمی در بانــوان، عنوان پنجمی جهان برای مهســا 
افســانه و همچنین هفتمی جهان برای حقیقی را همراه 
داشت و البته کاتای تیمی تبریز هم بنا به مشکالت ویزا از 
سفر بازماند، تیمی که پیش تر اقتدار کاتای ژاپن را در آسیا 

در هم شکسته  بود. 
کاتا در رقابت های نوجوانان و جوانان و امیدهای آســیا که 
اوایل هفته گذشــته در اندونزی به پایان رسید، با شکست 

ســنگین روبه رو شــد. حذف تمامی کاتاروهای انفرادی 
مردان خروجی دیگر این شــورا بود؛ جایی که شهرجردی 
دو ســال قبل ژاپن را مغلوب قــدرت و تکنیک خود کرد. 
در بانوان هم طــالی تیمی نوجوانان به برنز تبدیل شــد. 
نقره امید بانوان هم از دســت رفت. شــاید اگر سرپرست 
فدراســیون تنها یک مورد از اعتراضات پرشــمار به نحوه 
عملکرد این کمیته را ترتیب اثر می داد امروز پیکره کاتای 

کشور تا این حد زخمی و در هم کوبیده نمی شد.
کاتاروها در شــرایطی در میدان آســیایی در اندونزی با 
شکســت مواجه شــدند که در پیکارهای انتخابی و نحوه 
گزینش ملی پوشــان اعتراضــات زیادی وجود داشــت. 
اعتراضاتی که هرگز مورد توجه فدراســیون نشین ها قرار 
نگرفت. شــورای فنی کاتا در حالی شکل گرفت که عالوه 
بر اعتراضات کاتاروها و تیم های مدعــی، هرگز اردوهای 

منسجمی شکل نگرفته بود.
فدراســیون در واقع کاتاروها را بعضا با اردوهای پراکنده و 
بســیار کوتاه، در حد یک روز و نیم مهیای کارزار آسیایی 
اندونــزی کــرد و نتیجه هم آن شــد که نباید می شــد! 
صرف نظر از انتخابی های پر حرف و حدیث، عدم پرداخت 
حقوق ورزشکاران از جمله کومیته روها معضل دیگری بود 

که کاتاروها با آن روبه رو بودند. 
همه این شــرایط دست به دســت هم داد تا طرح شورای 
راهبردی با شکست مواجه شــود و نتواند انتظارات کاتای 
کشور را برآورده سازد و نتیجه آن شکست سنگین کاتا هم 
در جهان و هم در آســیا بود تا در پایان، شورای راهبردی 
کاتا نمره منفی باشــد بر عملکرد سرپرســت فدراسیون 
کاراته، سرپرســتی که خوب آغــاز کرد؛ امــا در میانه با 
تصمیمات شتاب زده و یک سویه خود عمال کاراته را وارد 
حاشــیه کرد؛ آن هم کاراته ای که اگــر همچون کومیته 
مردان، در کومیته بانوان، کاتای مردان و بانوان و همچنین 
تیم های رده های پایه با انتخابی درست و نظارتی مستقیم 
عمل کرده بود اکنون شــاهد چنین شکست هایی نبود و 
همه موفقیت فدراسیون تحت سرپرستی اش در تنها یک 

رده کومیته مردان گره نمی خورد!
اکنون و با توجه به بسته شدن پرونده اعزام ها و همچنین 
حضور کمرنگ سرپرســت کاراته  به دلیل اداره مجموعه 
ورزشی آزادی، اگر مســئولین ورزش نمی خواهند شاهد 
نتایج اندونزی در مسابقات کشورهای اسالمی باشند باید 
هرچه ســریع تر با برگزاری مجمع این فدراســیون به این 

بالتکلیفی طوالنی خاتمه دهد.
اهالی کاراته انتظار دارند مســئوالن ورزش کشــور توجه 
ویژه ای به این رشــته پر مدال و پر جمعیت داشته باشند. 
برگزاری مجمــع انتخاباتی بعد از گذشــت نزدیک به 14 
ماه از اداره شدن با سرپرســت خواسته زیادی نیست! باید 
منتظر مانــد و دید آیــا اولین تصمیم ســلطانی فر بعد از 
گذشــت نزدیک به دو ماه از رای اعتمــاد مجلس و رفتن 
به ساختمان ســئول می تواند برگزاری مجمع انتخاباتی 

کاراته باشد یا خیر؟

گزارش روز

آناســتازی و اســتویچف، مربیان مورد نظر رییس 
فدراســیون والیبال ایران هســتند که آناســتازی، 
هدایت تیم گدانســک در پالس لیگای لهســتان را 
بر عهده دارد و اســتویچف گزینه مورد عالقه و یک 

چهره مقبول در لهستان است.
فدراســیون والیبال ایران مثل لهستان به دنبال یک 
سرمربی شناخته شــده برای تیم ملی والیبال خود 
است. ایران پس از بررســی عملکرد رائول لوزانو در 
چند ماه گذشــته به این نتیجه رسید که قرارداد این 

مربی آرژانتینی را تمدید نکند. 
برنــاردو رزنده، آنــدره  آ آناســتازی و رادوســتین 
اســتویچف، گزینه های مدنظر فدراســیون والیبال 
ایران هستند که استویچف، کاندیدای جدی و اصلی 

مربیگری تیم ملی لهستان هم هست.
فدراســیون والیبال ایــران و در رأس آن محمدرضا 
داورزنــی، بــا مشــکل پیچیــده و البته مشــابه با 

فدراسیون والیبال لهستان روبه رو شده است. 
داورزنــی با وجود کســب عنوان پنجمــی المپیک 
2016 ریو توســط تیم ملی ایــران از عملکرد لوزانو 
رضایت نداشــت و به همین خاطر همــکاری با او را 

ادامه نداد. 
رییس فدراســیون والیبال ایران سپس تالش برای 
پیدا کــردن جایگزین لوزانــو را آغاز کــرد و جالب 
اینکه گزینه های روی میز او همــان مربیان مد نظر 
فدراســیون والیبال لهستان هســتند؛ البته به نظر 
می رسد برناردو رزنده و مارسلو مندس از همان ابتدا 

در حد یک نام مطرح بودن و نه بیشتر.
در حال حاضر، آناســتازی و استویچف، مربیان مورد 
نظر رییــس فدراســیون والیبال ایران هســتند که 
آناســتازی، هدایت تیم گدانســک در پالس لیگای 
لهســتان را بر عهده دارد و اســتویچف گزینه مورد 

عالقه و یک چهره مقبول در لهستان است.
داورزنی در این مــورد گفت: ما در حــال مذاکره با 
آناستازی و استویچف هستیم. با آناستازی، قبال هم 
صحبت کرده ایم و نقطه نظرات یکدیگر را می دانیم. 
همچنیــن می دانیم کــه اســتویچف، گزینه اصلی 
لهستان اســت. هم چیز در چند روز آینده مشخص 

خواهد شد.
این ســایت لهســتان در پایان نوشــت که آیا ایران 

می تواند، استویچف را از چنگ لهستان خارج کند؟!

گزارش یک خبرگزاری لهستانی:

 ایران می تواند استویچف را 
از چنگ لهستان خارج کند؟!

کاراته همچنان در انتظار تصمیم وزیر؛

 نفس کاتا به شماره افتاد!

باید منتظر ماند 
و دید آیا اولین 

 تصمیم 
سلطانی فر بعد از 
گذشت نزدیک به 

دو ماه از رای اعتماد 
مجلس و رفتن به 
ساختمان سئول 

می تواند برگزاری 
مجمع انتخاباتی 

کاراته باشد یا خیر؟

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2016    | December  03  ,2016  |  16Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2016 | شنبه 13 آذر  1395| 3 ربیع االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
طرح تشکیل وزارت محیط زیست در مجلس

خطبه

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان، از راه اندازی اولین پارک نت 
شهر اصفهان در سطح این منطقه خبر داد و گفت: این پارک نت 
به صورت پایلوت در محل پارک شــهید رجایی مســتقر شــد. 
حسین کارگر هدف از اجرای این طرح را خدمت رسانی بیشتر به 
شهروندان در قالب انرژی سبز خواند که توسط انرژی خورشیدی 
تامین می شــود. وی اضافه کرد: این دســتگاه به شکل یک ُگل 
تعبیه شده که در صفحات گلبرگی آن 8 پورت انرژی خورشیدی 
را ذخیره می کنند و شــهروندان می توانند به صــورت رایگان از 
انرژی های ذخیره شده برای شارژ تلفن های همراه خود استفاده 
کنند. مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان تاکیــد کرد: جانمایی 
پارک نت در پارک شــهید رجایی، به لحاظ پر تــردد بودن این 
پارک، رفت و آمد گردشگران در این پارک و مجاورت آن با زمین 

بازی کودکان بود.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان خبرداد:

راه اندازی اولین پارک نت شهر
در پارک شهید رجایی

شهرداری

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: دست اندازهای 
پل دو طبقه امام خمینی)ره( تا پایــان دی ماه 95 مرمت و برطرف 
می شود. ایرج افزود: ایجاد درزهای انبســاطی در سازه های پل ها 
در فواصل مشــخص به طور طبیعــی ایجاد و تعمیــرات آنها طی 
دوره های مختلفی انجام می شود. وی با بیان اینکه درزهای انبساط 
در همه پل ها وجود دارد و اگرنباشــد، پل خراب می شــود، اذعان 
داشت: البته از سال 88 تاکنون تعمیراتی روی پل امام خمینی)ره( 
انجام نگرفته و همین امر باعث شده است که درزهای ایجاد شده با 
خرابی مواجه شود. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه برای رفع دســت اندازهای پل امام خمینی)ره( تامین اعتبار 
و انتخاب پیمانکار انجام شده اســت تا این نقیصه به زودی برطرف 
شود، اظهارکرد: حداکثر تا پایان دی ماه 95 دست اندازهای این پل 

مرمت خواهدشد.

حجت االسالم ســید مجتبی میردامادی، ظهر دیروز در خطبه های 
نماز جمعه این هفته اصفهان اظهارداشت: امام خمینی فرمودند اگر 
آمریکا به این نتیجه برسد که حمله نظامی به ایران موفق است، این 
کار را انجام خواهد داد. وی با تاکید بر ســخنان مقام معظم رهبری 
درخصوص برجام افزود: روزی که مسئوالن گفتند مذاکره می کنیم 
و با 1+5 بر سر میز نشسته و هزینه های ســنگینی برای کشور به بار 
آوردند، رهبری اعالم کردند که بروید و بگویید ما اهل مذاکره و منطق 
هستیم ولی بدانید اعتمادی به آنها نیست. امام جمعه موقت اصفهان 
ادامه داد: در برجام قول دادند که تحریم ها را بردارند ولی برنداشتند 
و همین دیشب)پنجشــنبه( تصویــب کردند که تمــام تحریم ها تا 
10سال دیگر باقی بماند. میردامادی گفت: همان طور که مقام معظم 
رهبری هم فرمودند یکی از اشتباهات  این بود که می خواستیم زود 
به نتیجه برسیم و قضیه را جمع کنیم. وی یادآور شد: آمریکا چیزی 
جز ذلت و اســارت و بردگی ما را نمی خواهد و طرح آنها این بود که با 
امضای برجام، نفوذ و سفارت ایجاد کنند و مملکت را به روزهای قبل 
از انقالب برگردانند. امام جمعــه موقت اصفهان، بیداری مقام معظم 

رهبری و ملت ایران را مانع از نفوذ آمریکا دانست.

مدیرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان گفت: پیاده رو سازی بوستان 
اریسون با اعتبار 20 میلیون تومان تکمیل شد.

رضا مختاری اظهار کرد: پیاده روسازی بوســتان اریسون با اعتبار 
20میلیون تومان، برای تردد آسان شهروندان منطقه انجام شد.

وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه بیان کرد: ساماندهی کانال 
حاشیه خیابان فرهنگ در محله گورت به طول 1500 متر در دست 
اجراســت. مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
پروژه تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته است، افزود: خیابان سازی 
و ســاماندهی حاشــیه کانال فرهنگ با توجه به درخواســت های 
شــهروندان، با اعتبار 18 میلیارد ریال در دســتور کار قرار گرفته 
است. مختاری با اشــاره به آسفالت کانال حاشــیه فرهنگ، اضافه 
کرد: آسفالت کانال حاشیه خیابان فرهنگ به مساحت 6000 متر 
مربع حدفاصل پل اول و پــل دوم ورودي محله گورت، با اعتبار یک 

میلیارد و 800 میلیون تومان در دست انجام است.

رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفــت: با توجه 
به آماده باشــی که از قبل در مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان 
اعالم شــده بود و همچنیــن تجهیــز اکیپ های بارندگــی و رفع 
آبگرفتگی، خوشــبختانه در بارندگی اخیر شهر اصفهان هیچ گونه 
آب گرفتگی در معابر شــهر به وجود نیامد. غالمرضا ساکتی افزود: 
با توجه به رصد همیشــگی وضعیت  هواشناســی در اداره خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان، از روز سه شــنبه اطالع داشتیم که 
قرار است سامانه بارشــی در آســمان اصفهان قرار گیرد، از این رو 
هماهنگی های الزم را با مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان انجام 
داده بودیم و انتظار داشتیم سرانه بارش بیش از آن چیزی باشد که 
اتفاق افتاد. وی تصریح کرد: در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 
بین 4 تا 7 اکیپ در حالت آماده باش کامل قرار داشتند که هر اکیپ 
مجهز به تجهیزاتی کامل از قبیل موتوربرق ، کف شو و وسایل رفع 
آبگرفتگی  بودند. رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه طی بارندگی های اخیر، شــدت آبگرفتگی در شهر 
اصفهان نداشــتیم، اظهارکرد:  در هر منطقه بیــن 15 تا 30 نفر به 
صورت آماده باش فعالیت می کردند و هیچ گونه مشکل خاصی در 
سطح شهر اصفهان نداشتیم. ساکتی ابراز امیدواری کرد که بارش 
باران رحمت الهی و نزوالت آسمانی در شهر اصفهان بیش از گذشته 

باشد و نیاز شهر و استان به آب و بارندگی برطرف شود.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

دست اندازهای پل امام خمینی)ره( 
تا پایان دی ماه برطرف می شود

امام جمعه موقت اصفهان:

 آمریکا چیزی جز ذلت و بردگی 
ما را نمی خواهد

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل پیاده روسازی
بوستان اریسون

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

بارندگی های اخیر، بدون 
آب گرفتگی پایان یافت

رییس دبیرخانه شهر دوســتدار کودک اصفهان، اجرای 
پروژه بازیکده محله ای اصفهان را رویدادی نو در فضاهای 
بازی کشور خواند و گفت: پیرو سیاست های اجرایی شهر 
دوســتدارکودک، پروژه بازیکده محله ای در محله های 
مناطق مختلف شهرداری اصفهان اجرا می شود. نوروزی 
افزود: اولین الگوی پروژه بازیکده محله ای، در محله»امیر 
عرب« و پیرو مصوبات شهرداری اصفهان محقق خواهد 
شــد. وی با بیان اینکه این پروژه در فضایی به وســعت 
7هزار متر در دو قســمت محوطه بازی و خانه دوستدار 
کودک طراحی شده است، مهم ترین ویژگی آن را نسبت 
به ســایر پروژه ها، نفوذ محله ای و ویژه بودن برای بازی 
کودکان عنوان کرد و ادامه داد: بیش از100 نوع بازی در 
این بازیکده محلی قابل انجام است. رییس دبیرخانه شهر 
دوستدار کودک اصفهان خاطرنشان کرد: در این بازیکده 
تفکیک گروه سنی و جنســی مد نظر قرار گرفته است، 
به نحوی که کودکان دختر و پســر زیر 7 سال و دختران 
و پسران بین 7 تا 13 ســال به صورت مجزا به بازی های 
مخصوص خود مشغول می شــوند. وی خاطرنشان کرد: 
این اتفاق برای اولیــن بار در فضاهای بازی کشــور رقم 
می خورد زیرا در گذشــته تفیک ها انجام نمی شد و حق 

بازی از گروه پایین تر سلب می شده است.

دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، با اشــاره بــه اجرای 
برنامه هــای ویژه شــهروندی تا پایان ســال جاری 
با موضوع »عابر پیــاده«، می گوید: بیشــترین آمار 
تصادفات درون شــهری مربــوط به عابــران پیاده 
است. براین اســاس کمیته فرهنگ شــهروندی به 
منظور کاهش تصادفات، فرهنگ سازی برای عابران 
پیاده را از آبان ماه جاری، محــور فعالیت های خود 
قرار داده است. سعید امامی با اشــاره به اینکه از اول 
آبان ماه تمرکز روی موضوع عابر پیاده بوده اســت، 
تاکید می کند: تمرکز بر موضوعــات در هر مقطعی 
با ابزارهــای متفاوت وجــود دارد. وی  با اشــاره به 
اینکه تابلوها هر 15 روز یکبــار تغییر می کند، ادامه 
می دهد: برای موضوع عابر پیاده چهاردوره تبلیغات 
در شهر به این بحث اختصاص پیدا می کند. امامی در 
مورد محور این تبلیغات خاطر نشان می کند: محور 
تبلیغات در زمینه جلب توجــه عابر پیاده و رانندگان 
وســایل نقلیه به این امر اســت. او اضافــه می کند: 
زیرشــاخه های این موضوع، توجه به خط عابر پیاده 
و عبور از آن، توجه به چــراغ خطر عابرپیاده  وعبور از 

پل عابر پیاده است.

رییس دبیرخانه شهر دوستدار کودک اصفهان:

اجرای پروژه بازیکده محله ای 
رویدادی نو در فضای بازی کشور

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان مطرح کرد:

تابلوهای شهری 15 روز یکبار 
تغییر می کند

فرهنگ شهروندیشهرداریرویداد
مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری گفت:

درخشش شهرداری اصفهان 
در مناسب سازی معابر

با مناسب سازی معابر؛

پیاده روها عصاکش 
سالمندان می شود

مشاور مناسب ســازی معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس گزارش های 
ستاد مناسب سازی اســتانداری که از سوی اداره کل 
مناسب سازی کشور منتشر شده، شهرداری اصفهان 
در بین تمامی ســازمان ها و ارگان هایــی که در امر 
مناســب ســازی ها وظایفی بر عهده دارند، بهترین 
عملکرد را در ســطح کشــور داشته اســت. علیرضا 
ابراهیمیان ادامه مــی دهد: به دســت آوردن چنین 
جایگاهی گویای این است که شــهرداری اصفهان در 
زمینه مناسب ســازی فعالیت های خوبی انجام داده 
اســت. عضو هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران 
آســیب نخاعی اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه 
بســیاری از اقدامات انجام شــده برای اولین بار بوده 
و دیگر شــهرها از آنها الگوبرداری کــرده اند، گفت: 
از ســال 1390 تاکنون در شــهرداری اصفهان حوزه 
متولی تحت عنوان »ســتاد مناســب سازی فضاهای 
شهری شــهرداری اصفهان« به منظور مناسب سازی 
شــکل گرفته که دبیرخانه آن در معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان و ریاســت آن به عهده 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان است.

ساماندهی و بهسازی پیاده روهای شهر، از اهداف اصلی 
شهرداری است. با مناسب سازی و زیباسازی پیاده روها 
زمینه تشویق و ترغیب شهروندان جهت استفاده بهینه 
فراهم شــده و می تواند در کاهش تــردد خودرویی و 

ترافیک خیابان ها  اثر چشمگیری داشته باشد.
معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداری اصفهان در باره 
برنامه  های مدیریت شهری و حمل و نقل ترافیک برای 
سالمندان اظهار داشت: ســهولت عبور و مرور معلوالن 
و ســالمندان، اولویت پروژه پیاده روهای شهری است. 
ساماندهی و بهسازی پیاده روهای سطح شهر برای تردد 
آسان شهروندان از جمله جانبازان ، معلوالن، سالمندان 
و کودکان اســت و یکی از نکات مهم در بهسازی معابر، 
رعایــت اســتانداردهای فنی درجهت ســهولت تردد 
معلوالن و سالمندان است که در اولویت اول پروژه های 

عمرانی شهری قرار می گیرد.
علیرضــا صلواتی بیــان کــرد: شــهرداری اصفهان 
درســال های اخیر تاکید و توجه ویــژه ای درخصوص 
برخورداری همه شــهروندان از خدمات و امکانات شهر 
داشته است. در این راســتا تالش می شود درخصوص 
تمامی پروژه های بــزرگ وکوچک، دسترســی افراد 

توانخواه مورد مالحظه قرار گیرد.

خبر

نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس گفت: به دلیل پاسخگو نبودن 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان محیط زیســت، طرح تشکیل 
وزارت محیط زیســت در مجلس بررســی می شــود. حجت االســالم 
والمسلمین احمد سالک، پیرامون تشــکیل وزارت محیط زیست اظهار 
داشت: مدتی است که طرحی به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس در 
این رابطه رسیده که دلیل آن نیز پاسخگو نبودن معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان محیط زیست پیرامون مسائل مربوط به این حوزه است.

وی افزود: بنابراین طرحی پیرامون تشــکیل وزارتخانه ای متشــکل از 
وزارت جهاد، سازمان محیط زیست و روستایی مطرح شد که البته هنوز 

در حد بحث است و تا مرحله عملی شدن فاصله دارد. 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: برگ های طالیی رنگ ناژوان تا پایان 
فصل پاییز جمع آوری نمی شود.

حسن شــفیعی اظهار کرد: رنگ زرد، قرمز و نارنجی برگ های در ختان 
ریخته شــده به روی زمین، زیبایی پارک جنگلی ناژوان و محیط اطراف 
آن را متفاوت می کند؛ به گونه ای که هر فرد با دیدن این منظره به وجد 
می آید. وی افزود: در همین راستا طبق هماهنگي به عمل آمده، تا پایان 
آذر ماه برگ هاي درختان از بوســتان میرزا کوچک خان، باغ پرندگان 
و محوطه بــاغ پروانه ها در پــارک جنگلی ناژوان جمــع آوري نخواهد 
شد. مدیرطرح ســاماندهی ناژوان ادامه داد: صدای خش خش برگ ها 

زیباترین موسیقی است که زیر قدم انسان ها طنین انداز می شود.

سالک خبر داد:

طرح تشکیل وزارت محیط زیست در مجلس
مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

برگ های طالیی رنگ ناژوان تا پایان پاییز جمع آوری نمی شود

استاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت توجه به موقوفات صورت 
گرفته و ضــرورت اســتفاده مناســب از آنها گفت: توســعه 
گردشــگری فرهنگی و مذهبی باید در دســتور کار مدیران 

اصفهان قرار گیرد.
 رسول زرگرپور در دیدار با مدیرکل و معاونان و مدیران ادارات 
اوقاف و امور خیریه استان و شهرستان های اصفهان با تاکید بر 
اینکه در این دهه باید موضوع و ابعاد مختلف وقف برای مردم 
تشریح شود اظهار داشت: درصد بسیاری از مردم با ابعاد وقف و 
اهمیت آن آشنا نیستند و این دهه، فرصت مناسبی است که با 
برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف، جایگاه واقعی وقف 
در اسالم، اهمیت و نتایج آن برای مردم بیان شود. وی بر لزوم 
ارائه گزارش عملکرد به مردم تاکید کرد و افزود: اقدامات بسیار 
خوبی در زمینه های گردشــگری فرهنگی، مذهبی، بازسازی 
بقاع متبرکه و غیره از ســوی این اداره کل صورت گرفته است 
که باید این تنوع کار، جهت گیری ها و اقدامات موثر که در حال 

انجام است، به مردم گزارش داده شود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیشــتر 
امامزاده ها بــه مراکز فرهنگی و مهم مذهبی تبدیل  شــده اند 
گفت : اقدامات صورت گرفته در بخش عمرانی در بقاع متبرکه 
بسیار چشمگیر است و عملکرد بقاع باید به مردم توضیح داده 

شود تا مردم با عملکرد این اداره کل بیشتر آشنا شوند.
وی بر ارائه برنامه های سال آینده و چشــم انداز فعالیت ها نیز 
تاکید کرد و اظهار داشــت: باید برنامه های ســال آینده برای 
مردم تشریح شود و در ســال آینده اعالم شود که چه مقدار از 

این برنامه ها محقق شده اســت. زرگرپور تغییر رویکرد وقف 
را نیز مهم خواند و افزود: اعتیاد یکی از مهم ترین آســیب های 
اجتماعی اســت که مقابله با آن از ســوی مقام معظم رهبری 
نیز مــورد تاکید قرارگرفته اســت و موقوفــات در این بخش 
می تواند بسیار مفید و اثرگذار باشــد. وی آسیب های موجود 
در حوزه زنان را نیز از دیگر زمینه هــای فعالیت وقف خواند و 
اظهار داشــت: وقف یک مجموعه برای زنان بی ســرپناه کار 
بسیار ارزشمندی اســت و می تواند از ایجاد بسیاری از مفاسد 
جلوگیری کند. اســتاندار اصفهان اضافه کرد:  ایجاد موقوفاتی 
برای جلوگیری از بیکاری پاک شــدگان اعتیاد، وقف پژوهش، 
فناوری، علم، مدرسه سازی، ورزشگاه سازی و بیمارستان سازی 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشــان کرد: اینچنین 
وقف هایی باید در جلسات کارشناســی، طراحی و از اصفهان 
آغاز شود و به عنوان الگویی برای دیگر استان ها به کار رود؛ چرا 

که بسیار کارساز است.
زرگرپور به گردشگری فرهنگی نیز اشاره کرد و افزود : یکی از 
متولیان اصلی این بخش، اوقاف است و باید با تدوین برنامه های 
متنوع و توسعه این برنامه ها، گردشــگران فرهنگی را جذب 
کند و در راســتای توسعه گردشــگری که یکی از محورهای 
توسعه استان به شمار می رود قدم بردارد. استاندار اصفهان با 
بیان اینکه اوقاف می توانــد در فعالیت های اقتصادی نیز ورود 
پیدا کند گفت:   فعالیت های اوقاف نباید صرفا اقتصادی باشــد 
ولی می تواند در این بخش نیز اقدامات موثری داشــته باشد و 

مدیریت استان از این امر حمایت خواهد کرد.

آرامستان تخت فوالد در اصفهان، نگین زیارتگاه های جهان و 
دومین قبرستان مقدس پس از وادی السالم است. تخت فوالد 
درکنار قبرســتان بقیع مدینه، ابوطالب مکه و وادی الســالم 
نجف اشرف، از مهم ترین و متبرک ترین مرقدهای جهان اسالم 
به شمار می رود. سید علی معرک نژاد، مدیر مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهــان، درباره اقدامات انجام 
شــده در این مجموعه گفت و گویی با ایمنــا انجام داده که در 

ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:
  ما سه هدف در برنامه عملیاتی ســال 95 مد نظر قرار دادیم 
که از مهم ترین آنها، آشــنایی شــهروندان با ســیره و سبک 
زندگی علما، بزرگان، هنرمندان، شــهدا و مشاهیر مدفون در 

تخت فوالد است.
  بیش از 850 فقیــه و مجتهد ، 120 واعــظ و خطیب ، 55 
نویســنده و روزنامه نــگار، 120 هنرمند، 75 دانشــمند در 
زمینه های نجوم و ریاضی ، 20 حکیم و فیلســوف، 230 شاعر 
و دیگر افراد ویژه و مشهور که همگی در بُعد ملی و بین المللی 

مشهور هستند، در مجموعه تخت فوالد مدفون هستند.
  بیــش از 7700 نفر از شــهدای انقالب و دفــاع مقدس نیز 
در گلســتان شــهدا که یکی از تکایای تخت فوالد به شــمار 
می رود، مدفون هســتند که 220 نفر آنها از ســرداران شهید 
هســتند و این یکی از وجوه تمایز تخت فوالد نســبت به سایر 

قبرستان هاست.
  مجموعه تخت فوالد اصفهان جزو ســندهای هویتی شهر 

اصفهان به شمار می رود .

  در چشم انداز برنامه »اصفهان 1400«، اصفهان مهد عالمان 
و بزرگان معرفی شــده و یکی از مکان هایی که مهد عالمان به 

شمار می رود، تخت فوالد اصفهان است .
  بســیاری از علمای مدفون در تخت فوالد، اصفهانی نیستند 
و این نشــان می دهد فضای اصفهان در قدیم به لحاظ علمی، 
فقهی و فرهنگی آنچنان باال بوده که افــرادی از نقاط مختلف 
جهان در شهر اصفهان حضور داشــته و اصفهان را محلی برای 

رشد دین و معنویت خود انتخاب می کردند.
  تخت فوالد اصفهان ریشــه در ســند هویت دینی ، ملی و 
انقالبی ما دارد و یکی از ارکانی که باعث می شــود این ســند 

هویت در ذهن افراد بماند و ماندگار شود، موزه ها هستند .
  من معتقدم همه قســمت های تخت فوالد اصفهان »موزه« 
اســت که مردم می توانند هر روز از این موزه روباز دیدن کنند.

اما به طور خاص 4 موزه در مجموعه تخت فوالد ایجاد شــده 
که یکی از آنها، موزه سنگ نوشــته ها و دارای ارزش تاریخی 

و هنری است. 
دیگرموزه ، موزه عکس خانه اســت که بخشــی از آن مربوط 
به علما، فضال و مشــاهیر و دیگری موزه اماکن اســت که سیر 
تاریخی تخــت فوالد را می تــوان در آن مشــاهده کرد. موزه 
روزنامه نگاران را نیز در تخت فوالد داریم که آثار روزنامه نگاران 

مشهور برای بازدید عالقه مندان به نمایش گذاشته شده است.
  رویکرد ما بهره برداری و اســتفاده از فضاهای ناب در تخت 
فوالد است، به همین منظور کارگاه خط و خوشنویسی، کارگاه 

نگارگری  و کارگاه حفظ و مرمت قبور در آن ایجاد شده است.

استاندار اصفهان:

توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی در 
دستور کار مدیران اصفهان قرار گیرد

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد:

تخت فوالد
موزه ای روباز در قلب نصف جهان

در چشم انداز 
برنامه »اصفهان 
1400«، اصفهان 
مهد عالمان و 
بزرگان معرفی 
شده و یکی از 
مکان هایی که مهد 
عالمان به شمار 
می رود، تخت فوالد 
اصفهان است 

فعالیت های 
اوقاف نباید صرفا 
اقتصادی باشد ولی 
می تواند در این 
بخش نیز اقدامات 
موثری داشته باشد 
و مدیریت استان 
از این امر حمایت 
خواهد کرد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:  هویج 200 گرم، گوشت 
چرخ کرده 400 گرم، تخم مرغ 3 عدد، پیاز 
متوســط 1 عدد، آرد نخودچی 3 قاشــق 
غذاخــوری، روغــن، نمک، فلفل ســیاه و 

زردچوبه به مقدار الزم
طرز تهیه: گوشــت را با پیاز و هویج 
رنده شــده مخلوط کنید. زردچوبه، فلفل 
سیاه و نمک و پس از آن آرد نخودچی را به 
مخلوط گوشت اضافه نمایید سپس دو عدد 

از تخم مرغ ها را اضافه کرده و اگر مواد ســفت بود، تخم مرغ سوم را هم اضافه کنید و مواد را 
خوب ورز دهید. به اندازه یک نارنگی از مواد برداشــته و در دست صاف کنید و در وسط آن با 
انگشت حفره ایجاد کرده و در داخل روغن که کامال داغ شده قرار دهید تا طالیی شود. آنگاه 
آن را بگردانید تا طرف دیگر نیز طالیی شود. برای تهیه  سس، رب گوجه فرنگی را در مقداری 
روغن تفت دهید، ســپس شــکر را به آن اضافه کرده و مجددا تفت دهید . هنگامی که شکر 
کمی حل شد، سرکه را به آن اضافه کنید. پس از اینکه شــامی ها آماده شدند، روغن اضافی 

آنها رابگیرید و همراه باسس آماده شده سرو کنید.
نکته:

می توانید برای مواد داخل شامی از سیب زمینی نیز اســتفاده کنید که در آن صورت شبیه 
کتلت می شود. در نوع سنتی این شــامی، گاهی یک قاشــق چای خوری رب انار و 1 قاشق 

غذاخوری پیاز داغ نیز به سس اضافه می کنند.

»من یک گوزن بودم« کتابی دوست داشتنی برای کودکان به قلم 
احمد اکبرپور است که نشــر افق آن را با تصاویر زیبا چاپ و روانه 

بازار نشر کرده است.
 داســتان من یک گوزن بودم روایت خواندنــی یک گوزن زخمی 
شده است و می داند که باید زودتر از چنگ شکارچی های پادشاه 
فرار کند؛ اما آن طرف پادشــاه از اســب افتاده و افسار اسبش به 
درختی گیر کرده است. پادشاه هم مثل گوزن زخمی است و آنچه 
در این بین اتفاق می افتد همان چیزی اســت کــه باید با مطالعه 

کتاب به آن پی برد. 
آنچه ایــن کتاب را برای کــودکان خواندنی تر و جــذاب تر کرده 
وجــود تصاویر زیبای کتاب اســت کــه تاکنون جوایــز مختلف 
و ارزشــمندی را نصیب تصویرگر خود کرده و بــرای او افتخارات 
بسیاری را رقم زده است.جایزه  اول مسابقه بین المللی تصویرگری 

کره  جنوبی) ســی جــی -2009(، جایزه مســابقه تصویرگری 
پرتغال) ایلوســترارته - 2009( و جایزه مسابقه تصویرگری کتاب 
کودک)شارجه -2014( سه جایزه بین المللی هستند که تصاویر 

این کتاب از آن خود کرده است.
احمد اکبرپور در ســال 1349 به دنیا آمــد. تحصیالت خود را در 
شــهرهای جهرم، شــیراز و تهران تا مقطع کارشناسی در رشته 
روانشناســی به پایان رســاند. عمده شــهرت وی بابــت نگارش 
داستان های کودک و نوجوان اســت که برای وی جوایز متعددی 
ازجملــه کتاب ســال جمهوری اســالمی ایــران را بــه ارمغان 
آورده اســت. اکبرپور عضو شــورای کتاب کــودک و نیز انجمن 

نویسندگان کودک و نوجوان است.
  نشــر افق اثر حاضــر را در 24 صفحه چــاپ و روانه بازار نشــر

 کرده است.

رژیم غذایی در بیماران مبتال به سنگ کلیه )1(شامی هویج

لبخندک

گوناگون

نشانی از دوستی

سنگ های کلیه مشکل بسیار شــایعی در جامعه امروز اســت. معموال در سنین30 تا ۵0 
سالگی بیشتر بروز می کند و در مردان 3 برابر بیشتر از زنان اتفاق می افتد. 

در اینجا به توضیح رژیم غذایی در افراد مبتال به ســنگ های کلیوی از نوع اگزاالت کلسیم 
می پردازیم.

کلسیم
در گذشته این تصور وجود داشــت که برای کاهش بروز این ســنگ ها، الزم است که فرد 
در رژیم غذایی خود از کلســیم استفاده نکند؛ اما امروزه مشخص شــده است که دریافت 
بسیار کم کلسیم در رژیم غذایی، خطر بروز ســنگ های کلسیمی از نوع اگزاالت کلسیم را 
افزایش می دهد. زیرا در صورت محدودیت شدید کلســیم در رژیم غذایی، جذب اگزاالت 
آزاد افزایش می یابد و این اگزاالت اضافی از طریق ادرار دفع می شود و در نتیجه خطر بروز 
سنگ های اگزاالتی افزایش می یابد. بررسی ها نشان می دهد که دریافت کلسیم به صورت 
مکمل خطر بروز سنگ های اگزاالت کلســیم را افزایش می دهد؛ بنابراین بهتر است افراد 
مبتال به این ســنگ ها، کلســیم را از طریق رژیم غذایی دریافت کنند ولی مکمل کلسیم 

مصرف نکنند.
میزان دریافت کلســیم به این صورت اســت: در موارد دفــع زیاد کلســیم از ادرار ۸00 
میلی گرم در روز، در زنان باردار و شــیرده 1200 میلی گرم در روز، در زنان یائســه 1200 
میلی گــرم در روز، در هیپر کلیــوری ایدیوپاتیک با جذب روده ای نرمال کلســیم 1000 

میلی گرم در روز. 
در صورتی که فرد مدت طوالنی رژیم غذایی با کلســیم بسیار کم )کمتر از ۸00 میلی گرم 

در روز( داشته باشد ممکن است دچار مشکالت استخوانی )از جمله استئوپروز( شود.

من یک گوزن بودم

روزنامــه میرور فهرســتی از کلمــات عجیب 
منتشر کرده است که والدین در نقاط مختلف 
جهان سعی کرده اند آنها را به عنوان نام فرزند 

خود به ثبت برسانند.
این روزنامه لیستی از اسامی نوزادان را منتشر 
کرده است که بســیار عجیب به نظر می رسد و 
به گفته کارشناســان، اگر فرآینــد نامگذاری 
کودکان به همین صورت پیش برود می بایست 

نگران بود.
در حالی که ماه گذشــته لیست محبوب ترین 
نام های انگلیســی بــرای دختران و پســران 
منتشر شده بود، در لیســت جدید کلماتی را 
مشــاهده می کنید که هرگز تصور نمی کردید 
 می توانند به عنوان نام برای افراد مورد استفاده

 قرار بگیرند.
اوایل امســال دادگاه ولز اعالم کرد که جلوی 
مادری که قصد داشــت نــام فرزنــد خود را 
»سیانید« بگذارد، را گرفته است. اسید سیانید 
در اصل همان ســیانور اســت که دسته ای از 
نیتریل ها محسوب می شود و از نظر شیمیایی، 
جــزو هیدروکربن هــای ازت دار اســت کــه 

می تواند برای بدن انسان بسیار مضر باشد. 
در لیست جدید به نام های مجنون، گوژپشت 
و مار اشاره شــد که مردم مالزی عالقه زیادی 
داشــتند آنهــا را بــرای فرزند خــود انتخاب 
کنند و البته دولت این کشــور با ثبت نام های 
مذکور مخالفت کرد. بر اســاس قوانین موجود 
همچنین گفته شد که والدین اجازه ندارند نام 
میوه ها، ســبزیجات، حیوانات و رنگ ها را روی 
فرزندان خود بگذارند.مردم کشور چین عالقه 
زیادی دارنــد @ را به عنوان نام بــرای فرزند 

خود برگزینند. 
تاکنون چندین گزارش در مورد تالش والدین 
چینی برای ثبت این نام منتشــر شده که البته 
دولت چین اجازه نداده اســت شناســنامه ای 
با این نام ثبت شــود.چندی پیش در کشــور 
مکزیک اعالم شــد که والدین اجازه ندارند نام 

فرزندان خود را »فیسبوک« بگذارند.
 این خبر پــس از آن اعالم شــد کــه والدین 
مکزیکی عالقه زیادی به انتخــاب نام مذکور 

داشتند.
از دیگر نام های عجیبی کــه والدین تمایل به 
ثبت آنها داشــتند و البته دولت ها اجازه ثبت 
آنهــا را ندادند می تــوان به لوســیفر، مافیای 
نترس، ملکه ویکتوریــا، III، ونردی )در زبان 
ایتالیایی بــه معنی روز جمعــه(، ، متالیکا و ... 

اشاره کرد.

فهرست عجیب ترین نام ها 
برای نوزادان

کارت پستال ها شــبیه پیامک های تبریک  نداشاه نوری
عید نیستند، نه می شود یکی از آنها را برای 
 همه دوستان فرستاد و نه می شود همه آنها را با هم دور ریخت.

 پر از دستخط و یادگاری و قلم خوردگی هستند. بعضی هایشان 
هم عطر عجیبی دارند که معلوم نیســت چطور این همه ســال 
باقی مانده است. از اینها گذشته غیر ممکن است که یک نفر در 
جواب تبریکتان بنویسد شما؟ مثال تصور کنید سال ها گذشته و 
هنوز کارت همکالســی تان را کــه باز کنید، دارد با دســتخط 
ناشــیانه ای عید سعید باســتانی را به شــما تبریک می گوید. 
تبریکی که یک محتوای الکترونیکی نیســت، یک نشانه است؛ 
 نشانه ای از یک دوســتی که هر چه کهنه تر شــود ازرشمندتر

 می شود.
حال و هوای عروسی

این روزها وقتی کســی فوت می کند روی دیوار خانه اش پارچه  
ســیاه می زنند یا ســر کوچه محل زندگیش تاج گل و اعالمیه 
می گذارند تا همه اهل محل خبردار شــوند که بنده خدایی به 
رحمت خدا رفته اســت. قدیم هم این چیزها بود، غم و غصه و 
حجله و حلوا؛ اما خانــه ها بزرگ بودند و هــر چند وقت یک بار 
عروسی هم توی حیاطشــان راه می افتاد. آن وقت بود که از سر 
تا ته کوچه را ریسه می کشــیدند. حال و هوای عروسی کوچه را 
برمی داشت و خاطرات قدیمی و آرزوهای آینده را زنده می کرد. 
المپ ها می سوختند یا زیر باران، پر سر و صدا می ترکیدند اما 
تا روزی که سرجایشان تاب می خوردند همه اهل محل را در نور 

رنگارنگ و شادی آورشان شریک می کردند.
گالیل و تاج گل عزا

گالیل اساسا ســه رنگ داشــت. ســفید برای عزا، قرمز برای 
خواســتگاری و صورتی برای عیادت از بیماران. قاعده پیچیدن 
دسته گل گالیل هم این بود که رنگ روبان نباید با گل هماهنگ 
می شــد و قد دســته گل باید از نیم متر تجاوز می کرد! گالیل، 
بامبو نبود و به غذا و ســونای بخار احتیاج نداشــت. بو نمی داد 
و چندان هم زشت نبود؛ اما هرگز هیچ حشــره ای از هاچ بگیر 
تا چهار دســت و گرگور سامسا رویش ننشســت. از بی وفایی 
دنیاست که گالیل دیگر به مراسم عروســی دعوت نشد و رفت 
و نشســت روی تاج گل های عزا برای پر کردن جاهای خالی که 

هیچ گل دیگری عرضه پر کردنشان را نداشت.

کوچک ترین غواص جهان فروش هوای پاک در چین!

با تشدید آلودگی هوا در بیشــتر شهرها و اســتان های چین، مردم این کشور به 
خرید بطری های حاوی اکســیژن پاک و عاری از آلودگی بــا قیمت30 دالر روی 

آورده اند.
 این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که در هفته های گذشته در سراسر کشور چین 
بارها هشدار آلودگی هوا صادر شده اســت. مردم چین پیش تر نیز به خرید و تهیه 
هوای پاک که گفته می شــد از مناطق جنگلی کانادا وارد این کشور شده، تا مبلغ 

۵0 دالر هم اقدام کرده اند. 
  با این حــال تازه ترین گزارش ها نشــان می دهد که بطری های اکســیژن پاک 
اکنون به صورت آنالین با محتوی هــوای نیوزیلند در هر بطری به قیمت 30 دالر 
به آنها فروخته می شود.  بر اساس محاســباتی که نشریه »ساوت چاینا« از هنگ 
کنگ انجام داده اســت هر 10 تنفســی که از این بطری ها می شود برای خریدار 
آن 2 دالر هزینه خواهد داشت. بیشــتر بطری های هوای پاک عالوه بر نیوزیلند 
از کانادا نیز به چین ارسال می شــود که خریداران زیادی هم دارد. خریداران این 
بطری های اکســیژن می گویند، دســتکم می دانند وقتی تنفس می کنند دود و 

آلودگی وارد دستگاه تنفسی آنها نمی شود.

یک کودک روسی به واسطه سیستم تنفس قوی خود و شنا کردن زیر آب 
به مدت طوالنی توانست نام خود را وارد کتاب رکوردهای جهانی گینس 
کند.این کودک دو ساله که »فدور آفوناسیو« نام دارد از زمانی که تنها دو 
سال داشت غواصی آزاد را با والدینش آغاز کرد و هم اکنون که به سن سه 
سالگی رسیده است می تواند به مدت یک دقیقه زیر آب بماند.پدر و مادر 
این کودک مربی غواصی آزاد هستند و هم اکنون تصاویری روی اینترنت 
به اشتراک گذاشته اند که نشان می دهد فرزند آنها در اعماق آب به راحتی 

شنا می کند.
این پدر و مادر اعالم کردنــد که از آموزش غواصی بــه فرزند خود هدف 
خاصــی ندارند و با این وجــود هم اکنون که فرزند آنها توانســته اســت 
 چنین رکوردی را بشــکند، به صــورت حرفه ای تر تمرینــات او را دنبال 

می کنند.
این کودک می تواند تا عمــق 10 متری در آب فرو بــرود و به مدت یک 
دقیقه نفس خود را در سینه حبس کند. پدر 29 ساله فدور تصمیم دارد او 

را به یکی از غواصان ماهر تبدیل کند.

تصاویر روز

عکاسی از چراغ های نفتی 
رها شده روی آب رودخانه  در طول 

جشنواره سنتی در نپال

حمل مجسمه »سنت سترتینو« 
در طول مراسمی سنتی

 در اسپانیا 

کشکول
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امام علی ) علیه السالم(:
سكوت مؤمن تفكر و سكوت منافق غفلت است.
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