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س��خنگوی دولت ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه حقوق 
کارمندان برای سال آینده بیش��تر از نرخ تورم 

افزایش خواهد یافت...
صدیقه کیانفر از حال و روز این روزهای خود سخن گفت 
و بیان کرد: من دو ماه بسیار سختی را پشت سر گذاشتم 
و در این مدت اوضاع جس��مانی خوبی نداشتم. در این 
 مدت کتفم به ش��دت دارای مشکل ش��ده بود و حتی 

نمی توانستم دستم را تکان بدهم...

یکی از بزرگ ترین مش��کالت شهرس��تان نطنز در 
حوزه فرهنگ، کمبود زیرساخت های فرهنگی است 

و  از میان این کمبودها نبود سینما...

یکی از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران به ایران 
بازنگش��ت تا اظهارات ضد و نقیضی مبنی بر انگیزه 

ماندن او در آمریکا مطرح شود...

میزان عیدی کارمندان دولت 
اعالم شد

یک کشتی گیر
اصفهان، ثبت جهانی اش  ایرانی در آمریکا جا ماند 

را جشن می گیرد
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شهردار امید را زنده کرد
»زیرپوست شهر« واژه ای آشناست که به کارگیری آن 
در موضوعات مختلف، حکایت از اتفاقات تلخ و شیرین 
دارد. می توان س��وار شدن ماش��ین های میلیاردی و 
برنامه ریزی برای س��فرهای خارجی در رستوارن های 
گران ش��هر را زیر پوس��ت ش��هر دید و از سوی دیگر 
خانواده ای را گوشه ای از یکی از پارک های محلی شهر 
اصفهان یافت که سقفی برای زندگی ندارد و درختان 
پ��ارک تنها حریم زندگی 4 نفره ش��ان ش��ده اس��ت.

خانواده ای که در فاصله کمتر از 4 متری خانواده هایی 
زندگی می کنند که در رفاه کام��ل زندگی می کنند و 
دغدغه ای جز س��فر و تفریح ندارند. عدم توان تامین 
اجاره بهای خانه بیش از 33 روز بود که خانواده 4 نفره 

آقای جباری را در پارک...
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 رییس جمهوری با بیان اینکه کش��ور ما با مش��کالتی
 در بخش اقتصاد رو به رو بوده است گفت: اولین اشکال و 

نقص بخش اقتصادی ما در دهه های اخیر ... 

فرمانده انتظامی اس��تان چهارمحال وبختياری از اقدامات 
گسترده این نيرو برای برگزاری هرچه شكوه تر كنگره ملی 

شهدای استان، خبر داد . سردار نورعلی ...

نمی گذارم افراطی  ها  به امید ملت  
ضربه بزنند

تدوین ط�رح تامین نظ�م  و  امنیت 
کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری 
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شهادت امام جواد )علیه السالم(
تسلیت باد

شهرستان نطنز از داشتن سالن 
سینما محروم است 



 رییس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه کش��ور م��ا با مش��کالتی
 در بخش اقتصاد رو به رو بوده است گفت: اولین اشکال و نقص 
بخش اقتصادی ما در دهه های اخیر ، این بوده که اقتصاد ما یک 

اقتصاد نفتی بوده است.
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی در 
نشس��ت مدیران اتحادیه های سراس��ری تعاونی های کشور با 
تبیین موضوعات اقتصادی اظهار داشت: این اقتصاد بر مبنای 
آن بوده که چاه های نفت ما چه مقدار اس��تخراج می ش��ود و 
یا در بازار جهانی چگونه به فروش می رس��د یا پول آن چگونه 
به خزانه بر می گردد؛ برنامه های کش��ور بدی��ن جهت تنظیم 
می ش��د. وی ادامه داد: اگر حقوق کارمند مثال وجود داش��ته، 
بر مبنای چاه های نفت تنظیم می ش��ده و یا اگ��ر برنامه های 
اقتصادی هفت ساله یا پنج س��اله در گذشته تنظیم می شد، بر 
مبنای چاه های نفت تنظیم می گشته اس��ت.اگر برنامه ریزی 
 برای صنعت، کش��اورزی و زیرس��اخت در این کشور طراحی

 می شد، بر مبنای تعداد بش��که های نفت و قیمت آن طراحی 
می ش��ده اس��ت.رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: هنوز هم 
می دانید که در بودجه م��ا یک بخش عمده ای این اس��ت که 
س��ال آینده چه مقدار نفت خواهیم فروخت و هر بش��که ای از 
آن به چند دالر به بازار جهانی عرضه می ش��ود و قیمت دالر در 
س��ال آینده چه مقدار محاسبه خواهد ش��د. وی ادامه داد: این 
 سه را در هم ضرب و یکی از پایه های بودجه سال بعد را ترسیم

 می کنیم. رییس جمهوری یادآور ش��د: حال یک زمانی وجود 
داشته که نقش نفت در بودجه 70 الی 80 درصد بوده و زمانی 50 
 درصد بوده است؛ سال گذشته س��هم نفت در بودجه کم بوده و

 33 درصد شده اس��ت و این نشان می دهد که یک سوم بودجه 
کشور بر دوش نفت بوده است.

رییس جمهوری به س��هم نفت در بودجه س��ال گذشته  اشاره 
کرد و گفت: این سهم سال گذش��ته 33 درصد شد؛ یعنی یک 
سوم بودجه کشور بر دوش نفت اس��ت. روحانی ادامه داد: این 
اشکال اول است که اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی و اقتصادی 
نفتی بوده است که هنوز هم به طور کامل رهایی پیدا نکرده ایم. 
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد نفتی ش��د، یعنی اقتصاد ما برون زا 
است و درون زا نیست چرا که این نفت را باید به بازار بفروشیم و 
قیمت آن را بازار تعیین می کند و در اختیار ما نیست و در دوران 
تحریم دیدیم در دو جا در زمینه نفت و پایه اقتصادی، کشورهای 

زورمند با ملت و دولت ما به مقابله برخاستند.
ریی��س جمه��وری ادام��ه داد: در ای��ن جه��ت، اول ب��ه 
 ما تحمی��ل کردند ک��ه روزانه فق��ط یک میلیون بش��که نفت

 می توانید صادر کنید و بیش��تر نم��ی توانید ص��ادر نمایید و 
این نه تنها یک فش��ار اقتصادی بر م��ردم ما نب��ود؛  بلکه یک 
ضربه بر عزت و غ��رور ملی م��ا بود.روحانی خاطرنش��ان کرد: 
امروز که بعد از تحریم، چاه های نفت را ب��از کنیم، یک هزینه 
بس��یار س��نگینی را باید خرج کنیم تا چاه ها را ب��ه پا کنیم و 
 نفت دوباره اس��تخراج ش��ود.وی اضافه کرد: طرف دیگر به ما 
می گوی��د نفت را چن��د باید بفروش��ید؛ برخی از کش��ورهای 
 تولیدکنن��ده نفت��ی ک��ه هم��ه م��ی دانن��د چگون��ه ب��ه

 قدرت ه��ای بزرگ وابس��ته ان��د، برای فش��ار به ای��ران و در 
ش��رایط اخیر برای فش��ار به روس��یه تصمی��م گرفتند قیمت 
نف��ت را از 110 دالر ب��ه 40 دالر کاه��ش دهند.یعن��ی 

ش��ما دیدید در عرض یکی دو م��اه ، قیمت نفت ب��ه یک دوم 
 و بعد، به یک س��وم تن��زل پیدا ک��رد ؛ این فش��ار دوم بود.وی

 ادامه داد: فشار سوم ، نفتی که می فروشیم با قیمت ارزان، وقتی 
این پول به بانکی حواله می شود، از پول این بانک و از درآمد این 
نفت نمی توانیم استفاده کنیم یعنی تحریمی که سیستم بانکی 
جهانی علیه ایران اعمال کردند.رییس جمهوری گفت: ملت ما 
مقاومت کرده و مقاومت ملت ما آفرین، تحس��ین و تواضع دارد 
اما ملت ما باید بداند بر عزت، آزادی، تجارت و فروش منابعی که 
مورد نظر او بوده ، جهان اس��تکبار و قدرت های بزرگ زنجیرها 
را بر روی حرکت پاهای اقتصادی ایران عزیز بس��ته اند و او را از 
 تحرک باز داشته اند و برجام به معنای شکستن همه این زنجیرها 

است .
 نمی گذارم امید این ملت را عده ای افراطی بخواهند 

ضربه بزنند
روحانی افزود:  من بعدها راجع ب��ه این توافق پرافتخار صحبت 
خواهم کرد و نخواهم گذاش��ت عده افراطی ب��ه امید این ملت 
 ضربه بزنن��د.وی در ادامه گفت : ملت بزرگ ایران پس��اتحریم، 
می گوید من چ��ه مقدار نف��ت تولی��د خواهم ک��رد، در کدام 
ب��ازار جهان��ی آن را خواه��م فروخ��ت، پ��ول نف��ت را در چه 
حس��اب بانکی ذخیره خواهم ک��رد و از این پ��ول چگونه و در 
چه راهی مص��رف خواه��م کرد.رییس جمهوری ب��ا بیان این 
که ملت م��ا یک ملت ب��زرگ در طول تاریخ بوده اس��ت گفت: 
متاس��فانه برخ��ی از حرکت ه��ای غیردقی��ق و ناصحی��ح ُدّر 
گرانبهایی را و الم��اس گرانبهای��ی را روی اش��تباهات و عدم 
دقت در یک مس��یری برده، چراغ بینایی نب��وده و این الماس 
را به چاه انداخته اس��ت.روحانی یادآور ش��د: هم��ه تالش این 

دولت این بود که با اراده و حمایت مل��ت و هدایت رهبری این 
الماس را از چاه خ��ارج کند، امروز درخش��ش ای��ن الماس را 
 بیرون ای��ن چاه ، دنیا می بین��د و به تالءل��وی آن، ملت افتخار

 می کند. وی با بیان اینکه باید در این ش��رایطی که در آن قرار 
گرفته ایم هم��ه از این فضا اس��تفاده کنیم گفت: در دوس��ال 
مذاکره قهرمانان ملی ما در پش��ت میزمذاکره در برابر 6 قدرت 
جهانی شبانه روز تالش کردند، سخن گفتند و برای هر جمله و 
 برای هر کلمه و به تعبیر ما برای ه��ر واوش، برای هر ویرگولش

 جنگیدند ، استقامت کردند ، مبارزه کردند تا متنی به دست آمد. 
این متن را هیچ کس در طول تاریخ نمی تواند بگوید منطبق با 
عظمت و عزت ملت ایران نیست.شما می بینید تمام دنیا و همه 
کشورها ، بگذریم از یک رژیم نامشروع و یک عده افراطی گر در 
داخل آمریکا، اینها را که استثناء بکنیم تمام دنیا نسبت به این 
توافق به عنوان یک حرکت در مس��یر صل��ح و آرامش جهانی، 
س��ر تواضع فرود آوردند.رییس جمهور گفت: مس��یر ما مسیر 
آرامش ، فضای جدید ، هوای نو برای تنفس و حرکت در مسیر 
رشد و توسعه این کشور است. دولت با کمک مردم می بایست 
کارهایی  انجام می داد تا تحریم های غلط ظالمانه و ضد حقوق 
بشری کنار برود و فضا برای حرکت و توس��عه بازشود اما اینها  
برای چه بود ؟ برای ای��ن بود که تعاونی های سراس��ر ایران در 
فضای نو حرکت سریع و با شتاب خود را برای آبادانی ایران آغاز 
کنند.روحانی با بیان اینکه هر سه بخش اقتصاد دولتی ، تعاونی 
 و خصوصی برای ما  ارزشمند اس��ت اظهار داشت: متاسفانه در

 س��ال ه��ای گذش��ته اقتص��اد م��ا دولت��ی ب��ود ک��ه از این 
بخش، باید کاس��ته ش��ود و س��هم اقتصاد دولتی به دو بخش 
دیگر واگ��ذار گ��ردد. وی اضاف��ه ک��رد: البته همه ش��ما می 

دانید بخش ه��ای مختلف دولت��ی هنگامی که م��ی خواهیم 
بخش��ی از اقتص��اد را از آنها بگیری��م و به مردم واگ��ذار کنیم 
 برای ش��ان س��خت اس��ت و تحمل نمی کنند و ه��ر روز بهانه

 می آورند.گاهی اوقات مسووالن دولتی که ان شااهلل همه خوب 
هستند اینگونه  هستند. رییس جمهوری در این بخش به مزاح 

گفت:گاهی اوقات مال دادن از جان دادن سخت تر است.
 اقتصاد دولتی کارایی الزم را ندارد

ریی��س جمه��وری در ادام��ه ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه هم��ه 
 بخش ه��ای دولت��ی بای��د خودش��ان را ب��رای این ام��ر مهم

 ) واگذاری به بخش خصوصی ( آماده کنندگفت: اقتصاد دولتی 
کارایی الزم را ندارد. وی اظهار داشت: اقتصاد هشت صبح ، چهار 
 بعد از ظهر)که البته اگر همه این زمان به خوبی مصرف ش��ود(

 نمی تواند تحول بزرگی از ایجاد کند؛  اما آنکه بعد از نماز صبح 
 مشغول کار می ش��ود و تا غروب یا پاسی از شب تالش می کند

 می تواند اقتصاد کشور را احیاء کند. رییس شورای عالی اقتصاد 
با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی و خصوصی به دنبال روز تعطیل 
نیست گفت: اقتصاد تعاونی و خصوصی خودش را نه تنها برای 
رقابت در داخل بلکه با اقتصادهای منطقه و جهان آماده می کند.

روحانی کار، تالش، فعالیت و فداکاری را موسیقی دلنوازی برای 
انسان های کارآفرین و تالشگر دانست و گفت: از دید اسالم، کار و 
تالش، جهاد در راه خداست؛ همانگونه که در دفاع از وطن، جهاد 
اس��ت، آنگاه که برای زندگی و جامعه خود تالش می کنیم نیز 

جهاد به شمار می رود.
ریی��س دول��ت تدبی��ر و امی��د ادام��ه داد: هنگام��ی ک��ه از 
تعاونی س��خن می گوییم باید از ش��هید مطهری ها ، ش��هید 
بهش��تی و از نویس��ندگان قان��ون اساس��ی ه��م ی��اد کنیم.

روحان��ی اضاف��ه ک��رد: تعاون��ی مس��یری اس��ت ک��ه اجازه 
 نم��ی ده��د ث��روت در ی��ک نقط��ه جم��ع ش��ود و فق��ر را 
می زداید، اجازه نمی دهد ثروت فرار کند و دست ها تهی شود. 
تعاونی جایی است که اقتصاد عادالنه را برای یک جمع به ارمغان 
می آورد. رییس جمهوری خطاب به وزارت تع��اون، کار و رفاه 
 اجتماع��ی گفت: این وزارتخانه باید آس��یب شناس��ی کند که

 تعاونی ه��ا کجا موف��ق بودن��د و کجا موف��ق نبودن��د. تا آن 
جاییک��ه موف��ق بودن��د، چگون��ه توس��عه دهی��م و کم��ک 
کنی��م و آنجای��ی ک��ه موف��ق نبودن��د تغیی��رات الزم را 
ایج��اد کنیم ت��ا توفی��ق به دس��ت آی��د. رییس ق��وه مجریه 
 همچنی��ن ب��ه تعاون��ی ه��ای م��رز نش��ین ک��ه در برخ��ی

 بخش ها همچ��ون حم��ل و نقل و کش��اورزی موف��ق بودند 
اشاره کرد و گفت: هنر تعاونی این اس��ت که از کنج روستاها تا 
 پس کوچه ش��هرهای بزرگ از خیابان و مزرعه ت��ا درون خانه 
می تواند تحول ایجاد کند.وی ادامه داد: یکی از کارهای مهمی 
که باید انجام دهیم ایجاد اش��تغال برای بانوان عزیز است. آنها 
هم باید دارای ش��غل باش��ند . نباید تصور کنیم اشتغال و کار ، 
ویژه مردان اس��ت و زن ها فقط باید در خانه بمانند و بچه داری 
کنند.روحانی با تاکید بر جنبه نشاط و غرورآوردن کار و اشتغال 
گفت: وزارت تعاون باید سند تعاون را تهیه کند و برای تصویب 
به دولت بیاورد. وی تصریح کرد: امروز در ش��رایط پسا تحریم، 
همه باید به صحنه بیایی��م و از این فرصت اس��تفاده کنیم. ان 
 ش��ا اهلل تعاونی ها نقش ارزشمند و س��ازنده خود را برای ایران

 توسعه یافته و آباد به خوبی ایفا کنند.
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روایت نقدی از اشک تمساح 
مفسدان اقتصادی

 رانت فامیلی دیگری
 رونمایی شد

ادعا درباره قصد احمدی نژاد 
برای شکایت از روحانی

شنیده ها 

س��ردار محمدرض��ا نق��دی، در مراس��م تکری��م و 
معارفه فرمانده س��پاه امام رض��ا)ع( که در مجتمع 
آیه ه��ا برگزار ش��داظهار کرد: غارتگ��ران بیت المال 
و مفس��دانی ک��ه ب��ا تکی��ه ب��ر مناصب ب��ه جای 
خدمت ب��ه مردم کیس��ه های خود را پ��ر کردند و 
قانون دان��ان قانون ش��کنی ک��ه با فس��اد اقتصادی 
ثروت های هنگف��ت را به جیب زده اند،از اس��تمرار 
 مردمی و اس��المی بودن نظام احساس خطر جدی 
می کنن��د.وی اضافه کرد:  تا زمانیکه نظام پش��توانه 
مردم��ی دارد، از برخ��ورد ب��ا غارتگ��ران بیت المال 
هرچندافراد صاحب نامی باشند،نمی هراس��د؛بنابراین 
غارتگران به دنبال واردکردن نیرویی هس��تند تا بتوانند 
جلوی نیروی مردم بایستند و نیروی مطلوب آن ها همان 
آمریکا است.رییس سازمان بسیج مستضعفین تأکیدکرد: 
دزدان بیت المال با اموال بی حس��اب ناشی از اختالس و 
قاچاق، روزنامه های رنگارنگ زده و س��ایت های اینترنتی 
و اجتماع��ی دای��ر کرده اند و از خارج نیز با ش��بکه های 
ماهواره ای که توس��ط آمریکا و انگلیس حمایت می شود، 
برای بازگرداندن اس��تعمار و سلطه آمریکا بر ایران تالش 
می کنند. نقدی افزود: س��ال 88 خود ای��ن افراد نامه ای 
ب��ه کنگره آمریکا نوش��تند و درخواس��ت کردند برای به 
زانو درآوردن جمهوری اسالمی تحریم ها را تشدید کنند 
که س��ند رس��وایی آن ها نیز منتشر ش��د و حاال همین 
مفسدان اشک تمس��اح برای مردم می ریزند و می گویند 
که تحریم ها کمر مردم را خم کرده و کلید حل مشکالت 
را در رف��ع تحری��م می دانن��د. وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
مردم ما بصیر و آگاه هس��تند، خاطرنش��ان کرد: همگی 
می دانندکه اش��ک تمس��اح غارتگران بیت المال به خاطر 
مش��کالت مردم نیست و اگر آن ها دل شان به حال مردم 
می سوخت، برای تشدید تحریم ها نامه نگاری نمی کردند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: آن ها 
دل شان برای مردم نسوخته، بلکه دل شان برای استفاده 
از ویالهای ش��ان در اروپا و آمریکا تنگ ش��ده است.وی 
اضافه کرد: این افراد دل ش��ان برای بس��تن قراردادهای 
نفتی ب��ا ش��رکت های اروپایی و دریافت پورس��انت ها و 
رش��وه های کالن همانند قرارداد کرسنت در ازای غارت 

نفت و گاز ایران توسط اجانب تنگ شده است.

به گزارش ابرار اقتصادی، اس��فند ماه س��ال گذش��ته 
اخب��اری مبنی بر ران��ت نعمت زاده ب��رای دامادش 
در اکس��پوی میالن منتش��ر ش��د.پس از آن اگرچه 
 رواب��ط عموم��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در

 جوابی��ه ای هر گونه پش��تیبانی فامیلی در واگذاری 
معم��اری اکس��پوی میالن ب��ه داماد نعم��ت زاده را 
تکذی��ب و اع��الم ک��رد که وی ب��ه خاط��ر تبحری 
ک��ه در ای��ن زمینه داش��ته اس��ت در ی��ک مناقصه 
ای��ن طرح را برنده ش��ده اس��ت، اما هی��چ گاه اعالم 
نش��د ک��ه ای��ن مناقص��ه ب��ا چ��ه ش��ماره و در چه 
زمان��ی برگزار ش��ده اس��ت.پس از این اق��دام وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت،مدیرعامل ش��رکت س��هامی

 نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی نیز در نشس��تی که 
ب��ا خبرن��گاران داش��ت ب��ر این نکت��ه تاکی��د کرد 
 ک��ه هی��چ رانت��ی درکار نب��وده و اینگون��ه ص��دای

 اعت��راض ها درخصوص رواب��ط فامیلی وزیر صنعت 
و رانت نمایش��گاهی خاموش ش��د.اما اینبار انتش��ار 
 تصویر نامه حس��ین اس��فهبدی به محم��د محبعلی 
)داماد معروف وزیر( در س��ایت خبری معماری نیوز، 
زنگ خطر راه اندازی یک رانت فامیلی دیگر را در ذهن 
مردم به صدا درآورد. به موجب این نامه مسوولیت طرح 
توسعه، بهسازی و نوس��ازی سالن ها و ساختمان های 
جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی به خاطر سوابق، 
 تجربی��ات و تخصص به محمد محبعلی واگذار ش��ده 

است!

محمود احمدی نژاد اخیرا ش��کایتی را از معاون اول 
روحان��ی در دادگاه مط��رح کرده که س��ر و صدای 

زیادی دررسانه ها به پاکرده است.
»روز ن��و« در این باره نوش��ت: »گفته ش��ده اس��ت 
ک��ه احمدی نژاد به دلیل اع��الم تخلفات دولتش به 
صورت مس��تمر در رسانه ها توسط رییس جمهور در 
ابتدا تصمیم گرفته بوده که از شخص دکتر روحانی 
ش��کایت کند؛اما بعد از مش��ورت با نزدیکانش، آنها 
او را متقاع��د کرده اند که ش��کایت از رییس جمهور 
به نتیجه ای نخواهد رس��ید و بهتر اس��ت از معاون 
اول رییس جمه��ور ش��کایت کن��د تا ه��م محاکم 
قضایی به آن رس��یدگی کنن��د و هم یک جو روانی 
 علی��ه دول��ت در رس��انه ها و س��طح جامع��ه ایجاد 
از  احمدی ن��ژاد  ش��کایت  بنده��ای  از  ش��ود.یکی 
جهانگی��ری مربوط اس��ت به س��خنان مع��اون اول 
رییس جمه��ور که گفته بود بزرگ ترین فس��اد قرن 
در دولت گذش��ته اتفاق افتاده است.احمدی نژاد در 
ش��کایتش خواس��تار آن شده اس��ت که جهانگیری 
ثابت کند چگونه فس��اد قرن در دولتش اتفاق افتاده 
اس��ت.بعد از ش��کایت احمدی نژاد نی��ز معاون اول 
رییس جمهور بار دیگر بر س��خنان خود تاکید کرد و 
گفت که پرونده بابک زنجانی بزرگ ترین فساد است 

و مورد مشابهی ندارد.«
اخی��را یک فرون��د زیرس��طحی نیروی دریای��ی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در حی��ن ماموریت در منطقه 
تنگه هرمز توانسته است با حضور در کنار یک فروند ناو 
هواپیمابر آمریکایی ضمن شناسایی این ناو، تصاویر آن 
را نیز در اختیار بگیرد؛ بدون اینکه این ناو متوجه حضور 

آن شود.
این زیردریایی از کالس زیرس��طحی های س��بک غدیر 

)میدجت( بوده است.
به گفته یکی از فرماندهان این یگان، ماموریت شناسایی 
این ن��او هواپیمابر با موفقیت کام��ل و »بدون اطالع ناو 
آمریکایی« صورت گرفته است.اطالعات مربوط به زمان 
حرکت و عبور این ن��او هواپیمابر از تنگه هرمز توس��ط 
یگان های س��احلی نداجا جمع آوری و در اختیار یگان 

زیر سطحی قرار گرفته بود.
فرمانده یگان زیرس��طحی م��ی گویدکه»اگ��ر نیاز به 
درگیری عملیاتی احس��اس می ش��د، این ی��گان بدون 
هیچ مشکلی اقدام به عملیات می کرد؛ اما چنین نیازی 
احساس نشد و زیردریایی غدیر پس از انجام موفق این 
عملیات به محل اس��تقرار خود برگش��ته و اطالعات به 
دس��ت آمده در اختیار فرمانده هان باالتر ق��رار گرفته 

است.«
گفته ش��ده اس��ت که اطالعات و پارامترهای به دست 
آمده، برای ماموریت های آتی قابل اس��تفاده بوده و کار 
را برای یگان های شناسایی ایرانی راحت تر خواهد کرد.

به گزارش ف��ارس، شناس��ایی ی��گان های س��طحی، 
زیرس��طحی و هوایی بیگانه در مح��دوده خلیج فارس، 
تنگه هرمز و دریای عمان در دستور کار روزانه نیروهای 

مسلح ، هم در سپاه و هم در ارتش، قرار دارد.
خط تولید زیردریایی های سبک کالس غدیر )میدجت( 
از س��ال 1385 یعن��ی 14 س��ال پ��س از ورود اولین 

زیردریایی به یگان رزم نزاجا راه اندازی شد.
این زیردریایی می تواند در مدت 30 ثانیه از اسکله جدا 
ش��ده و از این منظر توانایی باالیی ب��رای ورود به حالت 
عملیاتی دارد.زیردریایی غدیر به عنوان یک زیردریایی 
کامال بومی با عرض حدود 2 متر و 75 سانتی متر دارای 
قابلیت شلیک اژدر از 2 مقر جلویی، رهاسازی انواع مین 
دریایی، حمل نیروهای تکاور و موشک های دوش پرتاب 
است و عالوه بر این، امکانات الزم برای خروج نیروهای 
غواص در زیر آب و اجرای عملی��ات نیز در آن قرار داده 

شده است.
قدرت جاب��ه جایی س��ریع نیرو، رهگیری ش��ناورهای 

سطحی و زیر سطحی دشمن، قابلیت شناسایی اهداف 
نظامی و حمل نیروهای تکاور و م��دت زمان ماندگاری 
مناس��ب در زیر آب،ک��ه با ابت��کار متخصص��ان ایرانی 
فرات��ر از ح��د و اندازه های ای��ن رده از زیر س��طحی ها 
 ش��ده، از جمله توانمندی های زیردریایی کالس غدیر

 است.
از دیگر ویژگی های ای��ن زیردریایی باید به چابکی برای 
انجام سریع ماموریت ها، بازه ناوبری زیر سطحی طوالنی، 
س��ونار کوچک، دس��تگاه کنترل عمق خودکار، سامانه 
هدایت دستی، هیدرولیک و خودکار، قابلیت ناوبری در 
آب های کم عمق، طراحی بدنه برای به حداقل رساندن 

صدای خروج��ی از آن و به کارگی��ری موتورهای دیزل 
الکتریک کارآمد برای همین منظور اشاره کرد که امکان 
درگیر شدن و شناس��ایی آن توسط دشمن را به حداقل 

رسانده است.
س��امانه نوین پرتاب اژدر نیز از قابلیت های بسیار مهم 
زیردریایی کالس غدیر است. این سامانه از دقت باالیی 
برای هدف گیری برخ��وردار بوده به ط��وری که عالوه 
بر قدرت جابه جایی س��ریع نیروهای وی��ژه و رهگیری 
شناورهای سطحی و زیر سطحی هوشمند دارای قدرت 

غوص سریع و پنهان شدن از دید رادار نیز هست.
در واقع غدیر قادر است از میدان شناسایی دستگاه های 
سونار )Sonar- Evading technology( و رادارها 

به نوعی بگریزد.
الزم به ذکر اس��ت که ای��ن زیردریایی طی س��ال های 
گذشته تحت بازبینی و بهسازی سامانه ها قرار گرفته و 
امروز از تجهیزات تمام دیجیتال در آن استفاده می شود.

سامانه های مخابراتی بس��یار  پیشرفته زیردریایی غدیر 
که همگی ساخت صنایع داخلی هستند برای برقراری 
ارتباط با س��ایر واحدهای ش��ناور، واحدهای هوا دریا و 
مراک��ز فرماندهی و تب��ادل اطالعات را ب��ه صورت امن 
و در یک ش��بکه هماهن��گ و یکپارچه فراه��م کردند 
که موجب ارتق��ای کارایی و هم افزایی ت��وان عملیاتی 
 نیروه��ای عمل کنن��ده در فضای نبرد ناهمتراز ش��ده

 است.
به گزارش ف��ارس، ح��وزه ماموریت��ی زیردریایی های 
س��نگین کالس ط��ارق در آب ه��ای آزاد بین المللی و 
اقیانوس��ی و زیردریایی ه��ا س��بک کالس غدی��ر ب��ر 
حاش��یه ش��مال اقیان��وس هن��د و س��واحل دری��ای 
 مک��ران و دریای جن��وب تا تنگ��ه هرمز تعریف ش��ده

 است.

 ناو هواپیمابر آمریکا متوجه حضور زیردریایی ایران
 در کنار خود نشد

وزیرامور خارجه کش��ورمان با اعالم آمادگی جمهوری 
اس��المی ایران برای ایجاد جبهه مشترک برای مبارزه 
با افراط و تروریس��م، ابراز امیدواری کردکه کشورهای 
منطقه بتوانند مس��ایل و مشکالت خود را با گفت وگو 

حل و فصل کنند.
 س��لیم الجبوری، ریی��س پارلمان ع��راق که در رأس 
هیأت��ی در ای��ران به س��ر می ب��رد ، با محم��د جواد 
ظری��ف وزی��ر امور خارجه کش��ورمان دی��دار و با وی 
 درخصوص مس��ائل دوجانبه و تحوالت جاری در عراق
  گف��ت و گ��و و تبادل نظر ک��رد.در این دی���دار وزیر

 ام��ور خارجه کش��ورمان، صل��ح درع��راق و حضور و 
مشارکت مؤثر همه گروه های عراقی در ساختن آینده 
این کشور را بسیار با اهمیت خواند و افزود : عراق یکی 
از مؤثرترین کش��ورهای عربی و اسالمی است که باید 

هر چه سریع تر نقش خود را باز یابد.
وی ب���ا اب��راز امی��دواری نس��بت به رفع مش��کالت 
 داخلی در عراق با درایت مس��ووالن این کش��ور اظهار

  داشت : ما همواره در حوزه مسائ�ل داخلی، منطقه ای و 

 بی��ن الملل��ی ب��ه وی��ژه مب��ارزه علی��ه خش��ونت و
 افراط��ی گ��ری درکن��ار دولت و ملت ع��راق خواهیم 
 ایس��تاد .وزیر امور خارجه کش��ورمان اب��راز امیدواری

  کرد : روند اصالحات در عراق با همفکری و همکاری همه 
 گ��روه ها و نهاده��ای قانونی عراق ب��ه نتیجه مطلوب

 برسد.
ریی��س پارلمان عراق نیز در ای��ن دیدار ضمن تبریک 
موفقیت جمهوری اس��المی ای�ران در مسأله هسته ای  
آن را به نفع منطقه خواند و افزود : تالش های ایران را 

در جهت ایجاد ثبات در منطقه ارج می نهیم .
س��لیم الجبوری ب��ا قدردانی از دول��ت و ملت ایران به 
خاطرکمک به مردم عراق در طول بحران، از جمهوری 
اس��المی ایران خواس��ت همواره در کن�ار عراق ب�رای 
حل ب�حران های داخلی و مبارزه با افراطی گری باشد.

ظریف دردیدار رییس پارلمان عراق 
اعالم کرد:

ایران آماده ایجاد جبهه 
 مشترک ضد تروریسم

 در منطقه است

گاهی اوقات مال دادن از جان 
دادن سخت تر است؛

نمی گذارم
  افراطی ها
  به امید ملت
 ضربه بزنند



خبر 
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 در ش��رایطی که روغن پالم در ش��یر خبرس��از و در نهایت ممنوع شد، 
صنایع لبنی معتقدند که یک مصوبه در جلسه شورای اقتصاد دولت نهم 
با حضور احمدی نژاد سبب شد صاحبان صنایع لبنی ناگزیر به استفاده 

از روغن پالم در شیر و لبنیات شوند.
چربی گیاهی و روغن پالم که در دولت گذش��ته کم کم از دیگر صنایع 
مانند ش��یرینی پزی به لبنیات نیز ورود پیدا ک��رد، در دولت یازدهم به 
عنوان یک ماده مضر در سالمت مردم حاشیه ساز ش��د؛ به گونه ای که 
وزارت بهداش��ت اعالم کرد برخی صنایع لبنی با استفاده از روغن پالم، 
ش��یر و فرآورده های لبنی خ��ود را به عنوان محصول پرچ��رب در بازار 
عرضه می کنند و آن را گران تر می فروش��ند در حالی ک��ه باید به مردم 
بگویند که ترکیبات این لبنیات پرچرب چیست و آنها هزینه چه چیزی 

را پرداخت می کنند.
 این خبرس��ازی س��بب ش��د کم کم اس��تفاده از روغن پالم در لبنیات 
 ممن��وع ش��ود و س��هم آن در واردات ان��واع روغ��ن خام ک��ه بیش از

 این 50 درصد ب��ود به 30 درصد کاه��ش یابد، اما محم��د فربد، عضو 
 انجمن صنفی صنایع لبنی - معتقد اس��ت عاملی که سبب شد صنایع 
 لبنی در کش��ور به س��مت تولید و عرض��ه لبنیات پرچ��رب بروند یک 
مصوبه ش��ورای اقتصاد در دولت نهم با حضور احمدی ن��ژاد بود و البته 
تمایل عراقی ها به مص��رف لبنیات پرچرب نیز چن��دان بی تاثیر نبوده  

است.
وی در این زمینه اظهار کرد: در س��ال های مدیریت دولت نهم همواره 
قیمت لبنیات در نوس��ان ب��ود و کنترل ش��دیدی ب��ر قیمت های این 
محصوالت اعمال می شد که با اعتراض صنایع لبنی مواجه و در یکی از 
جلسات شورای اقتصاد دولت نهم با حضور رییس جمهور وقت مصوب 
شد که اعمال قیمت های تنظیم بازاری تنها بر لبنیات با چربی کمتر از 
چهار درصد اعمال شود و لبنیات پرچرب باالتر از چهار درصد، خارج از 

شمول قیمت گذاری است.
عضو انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد: در چنین ش��رایطی که این 
مصوبه دولتی برای صنایع لبنی به وجود آورد، چربی حیوانی مانند خامه 
برای تولید لبنیات پرچرب در کش��ور با کمبود روبرو شد و صنایع لبنی 
برای خارج کردن محصوالت تولیدی خود از شمول قیمت گذاری دولتی 
و صادرات بیشتر به کشورهایی مانند عراق از روغن گیاهی پالم که در آن 

زمان ممنوعیتی نداشت نیز استفاده کردند.
گاه یک سیاست گذاری یا تصمیم اشتباه می تواند آثار جبران ناپذیری بر 
پیکره مدیریتی کشور یا سالمت مردم بگذارد؛ همان گونه که مسووالن 
دولت گذش��ته برای ش��انه  خالی کردن از زی��ر بار فش��ار صنایع لبنی 
 اقدام به ابالغ این مصوبه در صنعت لبنیات کردن��د و به گفته صاحبان 
صنایع لبنی همین عامل س��بب ش��د ذائقه  مردم ایران نی��ز به لبنیات 
پرچرب تغییر پیدا کند. حال مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی 
این تصمیم اش��تباه و آس��یب های جبران ناپذیر آن در سالمت مردم و 

جامعه باشد؟

چه کسی پای روغن پالم 
را به لبنیات بازکرد؟

کارشناسان می گویند پساتحریم و فرصت تعامل اقتصادی با جهان در راه است و دولت 
باید درباره اعزام انبوه ه��زاران نیروی تحصیل کرده متقاض��ی کار ایرانی با هیات های 

اقتصادی خارجی مذاکره و توافق کند.
یک روش دولت ها در ش��غل یابی و ایجاد فرصت های شغلی برای کارجویان جوان این 
است که با کشورهای نیروپذیر مذاکره کند، بازارهای کار بین المللی را بگردد و شرایطی 
را فراهم آورد تا دس��ت کم بخش��ی از جویندگان کار بتوانند در خارج از کشور به کار 

مشغول شوند.
کارشناسان می گویند بازارهای کار بین المللی این فرصت را برای هر کشوری به وجود 
می آورند که عالوه بر انتقال ارز به داخل، تکنولوژی، دانش و تاکتیک های بازارهای کار 
بین المللی از طریق شاغالن در خارج وارد کشور می ش��ود و از این رو این فرصت هم 
فراهم می شود که کشورها بتوانند از امکان اشتغال درصدی از کارجویان خود در سایر 

بازارهای کار دنیا نیز برخوردار باشند.
در ایران جستجو برای کار در بازارهای کار خارجی به روش هایی تقریبا متفاوت از سایر 
کشورها صورت می گیرد. کارشناسان می گویند برخی دالیل مانند ناآشنایی جوانان 
جویای کار ایرانی به زبان های خارجی، تحریم ها، ارزان بودن نیروهای کار سایر کشورها 
و همچنین تفاوت آموزش ها در ایران با نیازهای بازارهای کار خارجی؛ از دالیلی است 
که باعث می ش��ود تا کارجویان ایرانی نتوانند در بازارهای کار س��ایر کشورها، حضور 

موثری داشته باشند.
فرصت هایی برای بیکاران که نباید از دست بروند

البته در بخش مهاجرت و اقدام انفرادی، اتفاقا بسیاری از کارجویان ایرانی موفق به کسب 
مجوز اشتغال در بازارهای کار اروپا، کانادا، استرالیا و سایر نقاط جهان شده اند.

در یکی دو دهه اخیر که مسایلی همچون بی توجهی سیاست گذاران برای استفاده از 
فرصت بازارهای کار بین المللی، امکان حضور انبوه کارجویان ایرانی در آن سوی مرزها 
را گرفته، برخی برای اشتغال و زندگی در خارج کشور رو به برنامه ریزی انفرادی و اقدام 

از طریق دوستان و آشنایان خود در خارج کشور کرده اند.
بنابراین اینکه بگوییم در بس��یاری از کشورها امکان اش��تغال نیروی کار ایرانی وجود 
ندارد، نادرست است اما با دشواری هایی همراه است که حاال انتظار می رود در شرایط 
 پس��اتحریم فرصت های جدیدی به روی کارجویان ایرانی در آن سوی مرزها گشوده 

شود.
البته کارشناسان معتقدند روند اعزام نیروی کار به خارج باید به شکلی باشد که زمینه 
ارتباط افراد با داخل کشور ، انتقال دانش و تکنولوژی و همچنین درآمد خارجی به کشور 
فراهم باشد و اینگونه نشود که افراد برای کار به خارج بروند و ارتباط آنها با کشور قطع 
شود، چرا که در بسیاری از موارد این روند بیشتر شبیه فرار مغزها از کشور است تا اعزام 

نیروی کار به بازارهای کار بین المللی.
محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار در این باره به 
مهر گفت: با رویکرد جدید دولت و حاصل شدن رشد اقتصادی مثبت در کنار مذاکرات 

اخیر هسته ای کشور، انتظار می رود تحرک مناسبی در بازار کار کشور صورت پذیرد.

این مقام مسوول در وزارت کار اظهار داشت: در بخش اعزام نیروی کار به خارج، ظرف 
چند سال گذشته به دلیل فراهم نبودن زمینه های مناسب ارتباط با کشورهای دیگر، 
اعزام انبوه نیروی کار صورت نگرفت و در این حوزه ۷5 دفتر مش��اوره اشتغال خارج از 

کشور به صورت نیمه فعال باقی ماندند.
غفلت دولت از امکان صدور بیکاران در پساتحریم

اکبرنیا خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم فشار و نرخ بیکاری کارجویان فارغ التحصیل 
دانشگاهی را بش��کنیم باید ارتباط موثری با کش��ورهای نیروپذیر برقرار شود و دولت 
تالش های��ی را از طریق وزارت امور خارجه انجام دهد تا بتوان ش��اهد شکس��ت تورم 

بیکاری باشیم.
وی همچنین ب��ه لزوم ارائه آموزش ه��ای مهارتی و فنی و حرفه ای ب��رای کارجویانی 
 که قصد اشتغال در بازارهای کار بین المللی را دارند، اش��اره کرد و گفت: از این طریق
 می توان زمینه هایی را برای اعزام انبوه کارجویان به بازارهای کار خارجی فراهم کرد.

حسن کرباسی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با بیان 
اینکه در شرایط پساتحریم می توان به رونق اعزام نیروی کار به خارج کشور امیدوار بود، 

گفت: وضعیت اعزام جویندگان شغل به آن سوی مرزها می تواند رشد داشته باشد.
این مقام مسوول در کاریابی های بین المللی ایران اظهارداشت: به تازگی فرصت مناسبی 
برای مذاکره با برخی کشورهای اروپایی در قالب حضور هیات های اقتصادی خارجی در 

ایران به دست آمده است که متاسفانه از آن غفلت می شود.
کرباسی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه می توان اقدامات مناسبی را برای اعزام نیروی 
کار به اتریش و آلمان انجام داد، بیان داشت: در حال حاضر هیچ انگیزه و تالشی از سوی 
مس��ووالن دولتی و به صورت خاص وزارت کار در زمینه فراهم شدن زمینه های اعزام 

نیروی کار به خارج کشور دیده نمی شود.
وی ادامه داد: وزارت کار باید از فرصت حضور هیات های خارجی در ایران استفاده کند 

و در این زمینه برنامه ریزی داشته باش��د، همچنین دستگاه ها را هماهنگی کنند تا به 
سیاست روشنی در این باره دست پیدا کنیم.

چهار رشته  هایی که خارجی ها نیرو می پذیرند
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران افزود: از ابتدای تشکیل 
دولت تدبیر و امید تاکنون، تنها یک نشست در قالب کمیته ماده 35 تشکیل شده که 
وظیفه سیاس��ت گذاری در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کش��ور را بر عهده دارد. 
مسووالن باید در این خصوص پیگیری های الزم را داشته باشند تا برنامه ریزی نباشد، 

کار به جایی نخواهد رسید.
کرباسی به لزوم مطالعه و شناسایی بازارهای نیروپذیر اشاره کرد و گفت: وزارت کار باید 
مطالعه کند که در حال حاضر چه صنایعی می توانند در خارج از کشور فعالیت داشته 
باشند، نیروهای کار باید در چه رشته هایی آموزش ببینند و چگونه فرصت استفاده از 

بازارهای کار بین المللی برای کارجویان فراهم شود.
به گفته وی، در حال حاضر برخی رشته ها مانند پرستاری، پزشکی، مکانیک و IT مورد 
نیاز و درخواست کشورهای اروپایی و نیروپذیر است ولی از سوی سیاست گذاران کشور 

هیچگونه برنامه ای برای اعزام کارجویان وجود ندارد.
این مقام مسوول در کاریابی های بین المللی تصریح کرد: از سویی فرصت های خوبی 
برای اشتغال کارجویان ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آلمان، اتریش و برخی 
دیگر از کشورهای اروپایی وجود دارد، همچنین زمینه های مناسبی برای اعزام نیروی 

متقاضی کار به کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد.
کرباسی اظهارداشت: وقتی خارجی ها می آیند و متقاضی ورود به صنایع نفت و گاز و 
خودروسازی کشور ما هستند، ما نیز باید بتوانیم درباره بازارهای کار آن کشورها مطالعه 
و برنامه ریزی داشته باشیم. در غیر این صورت، زمینه های کار جوانان ایرانی تحصیل 

کرده در آن سوی مرزها و بازارهای کار بین المللی از دست خواهد رفت.
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نایب رییس اتحادیه باغداران گفت: با وجود مناس��ب ب��ودن تولید محصوالت 
خشکباری از نظر کمیت و کیفیت، میزان خرید و فروش این محصوالت نسبت 
به پارس��ال حدود 25 درصد کاهش یافته است.مجتبی شادلو اظهار کرد: آفات 
و بیماری ها همیش��ه تهدید برای محصوالت کش��اورزی بوده ولی در برداشت 
محصول امس��ال تغییر خاصی ایجاد نکرده و وضعیت تولید مناسب است البته 
در زمینه خرید بهتر اس��ت. وی افزود: با اشاره به خشکسالی موجود اظهار کرد: 
گرچه امسال بحث خشکسالی و کمبود بارش مطرح می شود، اما در مناطقی که 
 مناسب برای کاشت محصوالت باغی اس��ت و اغلب کوهستانی هستند، شاهد 

بارندگی های خوبی بودیم.
وی ادامه داد: در مدیریتی که بحث آبیاری ها، مانند آبیاری تحت فشار و آبیاری 

قطره ای داشتیم، موفق به حل مشکل بزرگ در زمینه آبیاری شدیم 
که هم در افزایش مقدار و کیفیت محصول موثر است و هم در شرایط 

خشکسالی به نفع کشور است. شادلو با بیان این که میزان خرید 
 و فروش خش��کبار امسال نسبت به س��ال قبل با کاهش
 روبه رو ب��وده گفت: با وضعیت رک��ود در اقتصاد مواجه 
هستیم و در مقایسه خرید و فروش سال قبل نسبت به 

امسال با بیش از20 تا 25 درصد کاهش روبرو هستیم که 
این البته از کاهش محصول نیست بلکه به دلیل کاهش 
قدرت خرید است.نایب رییس اتحادیه باغداران ادامه داد: 

در مجموع در بخش خشکبار که که تاریخ فساد کوتاه مدت ندارند و با توجه به 
جایگاه خاص ما در این بخش از تولید، هیچ وقت با تهدید جدی در انواع محصوالت 
روبرو نبودیم. وی در تشریح وضعیت محصوالت خشکبار با بیان اینکه تولید گردو 
امسال از وضعیت خوبی برخوردار است، گفت: گردو در مناطق نیمه گرمسیری 
مانند کرمان، تهدیدی در قالب یک بیماری گیاهی داشت که خود شخص وزیر 
هم برای بازدید از باغات رفت و گزارش آن ارائه شد. در مجموع ما در این محصول 

افزایش تولید مناسبی داشتیم که از کیفیت بسیار خوبی هم برخوردار است.
این عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی واردات بی رویه بادام خارجی را آسیبی 
برای بازار این محصول دانس��ت و گفت: ب��ا اینکه فرصت برای کش��ت بادام با 
توجه به وضعیت اقلیمی ما وجود دارد ولی کشت این 
محصول در حد مطل��وب صورت نمی گیرد 
که البته در چند وقت اخی��ر هم واردات 
بادام خارجی در بازار این محصول 
اخت��ال ایجاد کرده اس��ت؛ هر 
چند شاید محصول خارجی 
در ظاهر درشت تر و جذاب 
تر باش��د ولی اصا کیفیت 
قابل مقایس��ه ای در مقابل 

محصول داخلی ندارد.

یک کارشناس مس��کن معتقد اس��ت با توجه به اقدامات دولت برای تقویت 
همزمان عرضه و تقاضای مسکن احتماال تا یک س��ال آینده شاهد افزایش 

معامات مسکن خواهیم بود.
سلمان خادم المله اظهار کرد: با توجه به سیاس��ت های دولت برای تقویت 
تقاضا و عرضه  مس��کن، احتمال رونق معامات تا انتهای س��ال وجود دارد. 
دولت در یک اقدام هوش��مندانه همزمان به تحریک تقاضا و عرضه از طریق 

تسهیات پرداخته است.
وی اف��زود: با توجه ب��ه پایین ب��ودن مبلغ 
وام مس��کن نس��بت متوس��ط قیمت خانه 
در ش��هر تهران، انتظ��ار بر این ب��ود که در 
خانه های با مت��راژ پایین ش��اهد افزایش 
رونق در معامات باشیم که همین مساله 
هم محقق ش��د. در ش��هرهای کوچک به 
خصوص شهرهای نزدیک به کان شهرها 

نیز انتظار افزایش رون��ق در معامات وجود 
دارد.

این کارشناس اقتصاد مس��کن با بیان این که به دلیل شرایط 

خاص اقتصادی کشور بعید است شاهد جهش های ناگهانی یا شدید در قیمت 
مسکن باشیم،  گفت: پیش بینی می ش��ود تا یکی دو سال آینده معامات از 

شرایط رکود خارج شود اما این مساله با افزایش قیمت همراه نخواهد بود.
خادم المله، رکود بخش مسکن را متاثر از رکود اقتصاد کان دانست و افزود: 
در این شرایط عرضه و تقاضا آسیب دیده اس��ت که مقداری از این مساله به 
سیاست های نامناس��ب دولت های نهم و دهم مربوط می شود. بخش دیگر 
مربوط به تحریم های ظالمانه و عوامل ناشی از آن است که برای خروج از این 

وضعیت باید عرضه و تقاضای مسکن را تقویت کرد.
ب��رای رونق مس��کن را صندوق پس انداز مس��کن وی یکی از راهکارها 

دانست و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، 
رقم وام ها حت��ی می تواند افزایش یابد؛ 
چرا که با توجه به مدلی که برای 
این صندوق طراحی شده، بعید 
است اثر تورمی ش��دید بر بخش 
مسکن بگذارد. البته سیاست دولت هم 
این است که در هیچ کدام از بخش های 

اقتصاد شاهد نوسان شدید نباشیم.

نایب رییس اتحادیه باغداران عنوان کرد؛

کاهش 25 درصدی خرید محصوالت خشکباری در سال جاری معامالت مسکن تا پایان سال باال می رود

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان برای 
س��ال آینده بیش��تر از نرخ تورم افزای��ش خواهد یافت، 
اعالم کرد: عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 
هزار تومان بود که امس��ال این مبل��غ 68۷ هزار تومان 
 است و در بودجه سال آینده به ۷50 هزار تومان خواهد 

رسید.
محمد باقر نوبخت، رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه 
ریزی در یک برنام��ه تلویزیونی درباره می��زان افزایش 
حقوق کارمندان دولت برای س��ال آینده اظهار کرد: بر 
اس��اس پیش بینی های م��ا حقوق کمت��ر از 10 درصد 
افزایش نخواهد یافت و میزان افزای��ش آن بیش از نرخ 

تورم خواهد بود.
نوبخت با تاکید ب��ر اینکه حقوق کارمن��دان دولت باید 
عادالنه توزیع شود، افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در حال بازنگری نظ��ام پرداخت حقوق کارمندان دولت 
است تا در پایان برنامه ششم توسعه، میان اشل حقوقی 

دستگاه ها تفاوتی نباشد.
به بهانه حمایت از تولید داخل، نباید هر خودرویی 

را دست مردم داد
نوبخت همچنین درباره صنعت خودرو و قیمت آن گفت: 
دولت نماینده مردم است. مردم انتظار دارند خودرویی با 

کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند، هر چند ما از صنعت 
خودرو حمایت می کنیم اما نبای��د کیفیت خودروهای 

داخلی هر سال کمتر شود و قمیت آن افزایش یابد.
وی ادام��ه داد: هر چن��د در اقتصاد مقاومت��ی تاکید بر 
حمایت از کاالی تولید داخل است اما به این بهانه نباید 
هر خودرویی را دس��ت مردم داد.معاون رییس جمهور 
با اشاره به ش��رایط تحریم و تالش های دولت برای رفع 
تحریم ها با منطق تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی 
برای بودجه امسال 236 میلیارد تومان منابع مصوب کرد 
اما شرایط تحریمی کشور باعث شد که فقط حدود 184 

هزار میلیارد تومان از آن محقق شود.
نوبخت با تاکید بر اینکه امسال سخت ترین سال بودجه 
کشور بوده است، افزود: هر چند ممکن است امسال نیز 
با محقق نشدن درآمدها مواجه باشیم اما کسری بودجه 

نخواهیم داشت.
پیش بینی بودجه 213 هزار میلیاردی برای س�ال 

آینده
 ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ری��زی درب��اره 
 پیش بین��ی ها و خط مش��ی بودجه س��ال آینده گفت: 
پیش بینی می کنیم بودجه س��ال 1395 رقمی حدود 
213 هزار میلیارد تومان باشد که 166 هزار میلیارد تومان 

آن اعتبارات جاری و 38 هزار میلی��ارد تومان اعتبارات 
عمرانی است. سخنگوی دولت ضمن تقسیم منابع مالی 
خارج از کشوربه سه بخش گفت: بخش��ی از این منابع، 
منابع ارزی دولت است که حدود شش میلیارد دالر است، 
بخشی از آن ذخایر بانک مرکزی با برآورد 23 میلیارد دالر 
است و بقیه دارائی های ارزی بانک مرکزی و شرکت های 
دولتی است که سرجمع این پول ها حدود 100 میلیارد 

دالر تخمین زده می شود.
رییس س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی ب��ا تاکید بر 
 اینکه این منابع ما را به رش��د اقتصادی هشت درصدی 
نمی رساند، تصریح کرد: آنچه در پی آن هستیم فضایی 
است که با رفع تحریم ها به وجود می آید و تمایل بسیاری 
 از کشورها برای س��رمایه گذاری در کشورمان است که

 می تواند گشایش��ی برای کش��ور باش��د و ما را به رشد 
اقتصادی باال برساند.

وی در پایان با اشاره به نمونه گیری هر سه ماه یک بار از 
60 هزار خانواده در کشور برای بررسی اشتغال در کشور 
اظهار کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در بهار امسال 
در مقایسه با بهار پارس��ال ۷55 هزار نفر مشغول به کار 
شده اند که به علت رشد اقتصادی سه درصدی، ایجاد این 

تعداد شغل در کشور طبیعی است.

از سوی نوبخت؛

میزان عیدی کارمندان دولت اعالم شد

مقصد جدید جوانان ایرانی کجاست؟

لبخند بازارجهانی به 
کارجویان در پساتحریم

 چهاررشته  که بازارکار دارد



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1679 | دوشنبه 23 شهریور 1394 |30 ذی القعده 1436 4

Society,Cultural  Newspaper No.1679 |  September14.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

خبردر حال انقراض خبردر حال انقراض

 نتایج ی��ک مطالعه جدید نش��ان داد ک��ه در کاس��تاریکا پدیده 
»ال نینیو« با افزایش موارد مارگزیدگی همراه است.

 این بررسی نش��ان می دهد که هر دو فاز سرد و گرم پدیده جوی 
»ال نینیو« یک پیامد جانب��ی عجی��ب دارد و آن افزایش موارد 

مارگزیدگی در این کشور آمریکای مرکزی است.
 کارشناسان در این بررس��ی به چگونگی ارتباط بین چرخه جوی 
با این خزن��دگان پرداخته و اظهار داش��تند: ماره��ا از موجودات 
خونس��رد به حس��اب می آیند که گرمای بدن خ��ود را از محیط 
دریافت می کنند و در نتیجه فعالیت آن ها نس��بت به فاکتورهای 

آب و هوایی، حساس است.
»لوئیس فرناندو چاوز« از دانشگاه ناکازاکی ژاپن و کارشناس ارشد 
این مطالعه گفت: مارگزیدگی از جمله بیماری های استوایی است 
که مورد غفلت واقع ش��ده و می تواند ش��اخصی برای نشان  دادن 

دگرگونی های احتمالی در مواجه با تغییرات جوی باشد.
 بنابر ای��ن گ��زارش، مارگزیدگی در آمریکا نس��بتا نادر اس��ت؛ 
 اما یک��ی از مش��کالت ب��زرگ در بس��یاری از مناط��ق از جمله 
جنوب شرق آسیا و آفریقای سیاه به حساب می آید. یک مطالعه 
انجام شده در سال 2008 نشان داد دست کم هر سال در سراسر 
جهان 421 هزار نفر دچار مارگزیدگی می شوند که منجر به مرگ 
حدود 20 هزار تن از آنان می شود؛ اما با این حال آمار فوق تقریبا 
محافظه کارانه اس��ت و بنابر آمار دقیق ت��ر و گزارش ها، احتمال 
می رود که موارد مارگزیدگی به عدد یک میلیون و 800 هزار نفر و 

نیز تلفات ناشی از آن به حدود 94 هزار نفر نیز برسد.
کاستاریکا زیستگاه 22 گونه مار سمی است و بیشترین گزیدگی ها 
از گونه ای از این خزنده موس��وم به terciopelo ناشی می شود 
که در صورت عدم مداوا می تواند کشنده باش��د. به عالوه چاوز و 
دستیارانش به این دلیل کاستاریکا را برای انجام چنین مطالعه ای 
انتخاب کردند که در این کش��ور تقریبا تمام م��وارد مارگزیدگی 
توسط پزشکان به ثبت می رسد و این اطالعات قابل دسترسی است 
 و عالوه بر این، تمام مردم یعن��ی حتی افراد فقیر و کم بضاعت نیز 
در صورت مواجهه با این مشکل به خدمات درمانی دسترسی دارند.

در این بررس��ی مش��اهده اطالعات مربوط به مارگزیدگی ها در 
فاصله سال های 2005 تا 2013 آشکار س��اخت که در ارتفاعات 
باالتر که هوا سردتر است تعداد موارد مارگزیدگی  کمتر می شود. 
همچنین ه��ر یک درج��ه س��انتیگراد افزای��ش میانگین دمای 
 هوا موجب می ش��ود که م��وارد مارگزیدگی 24 درصد بیش��تر 

شود.
به گزارش الیوس��اینس، در ای��ن مطالعه تاکید ش��ده که موارد 
 مارگزیدگی ب��ر اثر دو پدی��ده »ال نینی��و« و »ال نینیو« افزایش

می یابد.

دانشمندان اعالم کردند ذوب شدن یخ های قطبی عالوه برافزایش 
سطح آب اقیانوس ها، خطرات دیگری نیز برای سالمت جامعه بشری 

به همراه خواهد داشت.
 از سال 2003 گروهی از دانشمندان موفق به شناسایی ویروس های 
 permafrost بزرگی )بزرگ تر از 0/5 میکرون( شده اند که در الیه
یا همان الیه همیشه یخ زده زمین وجود دارد. اما اکنون این نگرانی 
مطرح می شود که همزمان با تداوم گرمایش زمین و ذوب شدن حجم 
بیشتری از یخ های قطبی، این ویروس ها سر از آب های آزاد جهان 
درآورند، ویروس هایی که گفته می شود بیش از 30 هزار سال قدمت 
دارند! دانش��مندانی که این وضعیت را بررس��ی می کنند از مطالعه 
 ویروس های 30 هزار س��اله ای خبر می دهند ک��ه در محیط های 
یخ زده ای همچون الی��ه permafrost قطب به دام افتاده اند.آنها 
هشدار می دهند که اگر این ویرس های باستانی، آمیب های امروزی را 
آلوده کنند، این مساله می تواند نگرانی های زیادی را به همراه داشته 
باشد. دانشمندان با اشاره به این موضوع که تاکنون چند نمونه محدود 
از این ویروس ها را شناس��ایی کرده و مطمئن هس��تند که خطری 
 برای سالمت انسان ها به همراه ندارند، اما از خوش خیم بودن سایر

  ویروس های باس��تانی اطمینان خاطر ندارند. از این رو این نگرانی 
در میان بسیاری از دانش��مندان مطرح شده مبنی بر اینکه همزمان 
 با ذوب شدن یخ های قطبی، دسته ای از ویروس های مرگبار سر از 
آب های آزاد جهان در آورده و به تدریج به زیس��تگاه های انس��انی 

نزدیک شوند.

ارتباط پدیده جوی ال نینیو
با مارگزیدگی!

خطر ورود ویروس های باستانی
به آب اقیانوس ها

                 دیدنی ها

 رها سازی پرندگان شکاری 
کشف شده از متخلفان

پرندگان شکاری کشف شده از متخلفان شکار وصید در شهرستان سمیرم در 
زیستگاه های طبیعی استان اصفهان رها سازی شدند.

 ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی محی��ط زیس��ت اصفه��ان »پاما« 
دکتر سعید یوسف پور معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
 استان در این زمینه گفت: پس از کش��ف و ضبط تعداد 16 پرنده شکاری از 
س��ه گونه  باالبان، ش��اهین و بحری، توس��ط نیروهای یگان محیط زیست 
شهرستان س��میرم  این پرندگان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

منتقل شدند.
وی اظهار داشت:  به دلیل دوختگی چشم، وضعیت بسیار نامناسب نگهداری، 
نسبت به تیمار و مداوای 16 پرنده شکاری کشف شده اقدام های الزم صورت 
پذیرفت. وی گفت: پس از بهبود وضعیت جس��مانی و سالمت تعداد زیادی 
ازاین  پرندگان در طی چندین نوبت نسبت به رهاسازی آنها در زیستگاه های 
طبیعی استان با حضور استاندار محترم و جمعی از مقامات و مسووالن استانی 

اقدام به عمل آمد.

 تکث��ر زیس��تی زمی��ن محص��ول 3/5 میلیارد س��ال آزم��ون و خط��ای تکاملی اس��ت. 
 اما محقق��ان می گویند ک��ه این تنوع غنی زیس��تی به نقطه حساس��ی رس��یده و اکنون 
به س��رعت درح��ال از میان رفتن اس��ت. ی��ک تیم بی��ن الملل��ی از محققان م��ی گوید، 
دالیل قوی هس��ت که فعالیت انس��انی عامل نابودی س��ریع تکثر زیستی اس��ت. مهم تر 
 اینکه جمعیت تمامی گونه ه��ای باقی مانده به طور میانگین ش��اهد افت��ی ۲5 درصدی 

در شمار آنها بوده است.
هی��اری یان��گ از دپارتمان اکول��وژی، تکامل و زیس��ت 

کالیفرنی��ا  دانش��گاه  دریای��ی   شناس��ی 
در خصوص یافته های اصل��ی این مطالعه 

گف��ت: وضعی��ت حیوان��ات زمی��ن 
را م��رور کردی��م و دریافتی��م 

 ک��ه شمارش��ان ب��ه ط��ور 
فاجعه ب��اری درحال افت 

است. 
وی  گفت��ه  ب��ه 

س��االنه ۱۱ ه��زار 
ه��زار   5۸ ت��ا 
 گون��ه منقرض 
 م��ی ش��وند و 
 از بی��������ن 
 می رون��د اما 
ع��اوه ب��ر آن 
ج����معی��ت 

گون��ه هایی که 
رای��ج هس��تند 

ه��م ب��ه ش��دت 
 اف��ت م��ی کن��د. 

م�����ا دری���افتیم 
درص����د   ۲5 ک����ه 

 می��زان گون��ه ه��ای رایج 
 مه��ره داران و ۴5 درص��د 
بی مهره گان افت کرده است .

یانگ ادامه داد:حش��رات سخت پوست 
در گردش طبیع��ت نقش و وظای��ف زیادی 

دارند. متوجه شدیم که این افت جمعیت پیامدهای 
گسترده ای برای سامت انس��ان و فواید اکوسیستم هایی که 

انسان به آنها وابسته است دارد. وی در باره روند نابودی پوشش گیاهی و جانوان 
گفت: همه مردم از نابودی حیوانات بزرگ در خشکی آگاهند؛ حیواناتی که وجودشان عادی 
بوده، مثل بوفالوی آمریکایی یا فیل آفریقایی؛ که این گونه ها درحال افت هستند. اما مطالعه 
نشان داد که درحال از دست دادن پروانه ها مثل »پروانه های مونارک« در آمریکا هستیم 

که زمانی در شمار عظیم مهاجرت می کردند و حاال کم شده اند.
 حش��رات س��خت پوس��ت در سراس��ر جهان ک��ه کارش��ان پ��ردازش پس��مانده ها در 
محیط زیست بود درحال کاهش شدید هستند؛ بنابراین هرجا را که نگاه می کنیم گونه ها 
درحال ناپدید شدن هستند. وی با بیان اینکه شاهد شش��مین انقراض انبوه موجودات در 
تاریخ زمین هستیم اضافه کرد:پنج انقراض انبوه قبلی تاریخ ما همگی با تکیه بر ابعاد نابودی 

گونه ها و س��رعت نابودی آنها اندازه گیری ش��ده و وقتی روند امروزی نابودی گونه ها را با 
رکوردهای قبلی مقایسه می کنیم می بینم که روند کنونی کاما با پنج انقراض انبوه قبلی 

همخوانی دارد و فکر می کنم در مورد این مساله دارد اتفاق نظر حاصل می شود.
انسان ها تا چه حد مسوول این وضع هستند

یان��گ در ای��ن ب��اره اظه��ار داش��ت :خیلی روش��ن اس��ت که م��ا انس��ان ها مس��وول 
نب��وه قبل��ی ناش��ی از  نق��راض ا  ای��ن وض��ع هس��تیم. پن��ج ا
پدیده های��ی مثل برخورد س��یارک ها به زمین ی��ا در اثر 
 فعالیت ش��دید آتشفش��انی بود، پدیده هایی که 
ای��ن ب��ار در انق��راض نقش��ی ندارن��د و 
معل��وم اس��ت ک����ه رون��د کنونی 
ناش��ی ازفعالیت انس��ان است؛ 
 بنابرای��ن ای��ن اولی��ن ب��ار 
در تاری��خ زمی��������ن 
 اس�������ت ک�������ه 
ی��ک گون���ه، عامل 
انق��راض انب���وه 
ی�����ر  س������ا
ت  ا د ج����و مو

است.
و  نتیج��ه 
ق��ب  ا ع�و
ای�ن نابودی 
 ب�رای بش�ر 
چه خواه��د 

بود
ب��ه گفت��ه یانگ: 
یک��ی از مس��ایلی 
که در مطالعه اش��اره 
ک��رده ای��م این اس��ت 
ک��ه ای��ن رون��د در واقع 
 به خاط��ر الگوه��ای مصرفی 
عوام��ل  هم��ه  اس��ت،  بش��ر 
تغیی��ر  مث��ل  نق��راض  ا  اصل��ی 
نحوه استفاده از زمین، تغییرات آب و هوایی، 
بهره برداری مس��تقیم از حیوانات، همگی ناش��ی از 
مصرف است.  یکی از کارهای خیلی س��اده ای که می توانیم 
 انجام دهیم این اس��ت که کمتر مص��رف کنیم. به این ش��کل م��ی توانیم اثر 
زیست محیطی مان را کم کنیم. فعالیت های دیگری هم هست که می توان برای کاستن از 

اثر عوامل مستقیم روند انقراض انجام داد، و نوع آن بستگی به هر فرد دارد.
مطالعات نشان داد که تاثیر نابودی پوشش گیاهی و موجودات بر زندگی ما عمیق است. برای 
مثال انتقال گرده گیاهان توسط حشرات مسوول ۷5 درصد تولید میوه جهان است؛ بنابراین 
 اگر حش��رات از بین بروند منبع بزرگی از غذای جهان نابود خواهد ش��د. به همین ترتیب 
می دانیم که حیوان��ات برای کیفی��ت آب نقش حیاتی دارن��د و اگر حیوانات��ی که منابع 
 آب را تمیز ن��گاه می دارند از دس��ت بدهی��م آب پاکی��زه کمتری در دس��ترس خواهیم 

داشت.

انسان در مواجه با اقیانوس دستخوش دو نوع احساس متفاوت می شود. 
یا شدیدا دلبسته آن شده و لب به تحسینش می گشاید و یا با احساسی 

از ترس، سکوت پیشه می کند. 
ش��اید این مس��اله چندان هم غیرقابل پی��ش بینی نباش��د؛ چرا که 
پدیده های غی��ر قابل ب��اوری در این پهن��ه آبی رخ می دهن��د که به 
 نظر می  رس��د ریش��ه در اموری مرموز، خارق العاده و عجیب دارند؛ 

به عنوان نمونه می توان به گل های یخ زده ای اشاره کرد که روی 
سطح دریا مشاهده می شوند. یا شاید باید به شکوفه های شب تاب اشاره 
کرد که گاهی در خطوط ساحلی دیده می شوند، جایی که روشن تر از 
ستارگانی است که برفرازش می درخشند. به عبارت دیگر برخی از این 
پدیده ها منشا ترس و هراس بش��ر بوده اند، مثل گرداب های شدیدی 

که تا ده برابر نیرومندتر از حالت عادی خود هستند.
البته اگر به بطن ماجرا توجه کنیم در پس ه��ر کدام از آن ها منطق و 

دلیلی نهفته است. 
حال اگر مایلید با دیگر پدیده هایی ک��ه در این پهنه آبی رخ می دهند 

آشنا شوید در ادامه این مطلب ما را همراهی کنید.

آشنایی با 10 پدیده عجیب 
اقیانــوسی 

مالقات دریای شمال و دریای بالتیک
  این پدیده که بسیار نادر و عجیب می باشد عموما زمانی رخ می دهد 
که دریاها به یکدیگر پیوسته یا به هم نزدیک می شوند. تنها در شهر 
کوچکی در منطقه اسکاگن در شمالی ترین نقطه کشور دانمارک است 
که می توان این پدیده را از نزدیک مشاهده کرد. زمانی که از نزدیک 
 ش��اهد این به هم پیوس��تن باش��ید دهان تان از تعجب باز می ماند. 
اما حقیقتا چرا این اتفاق روی  می دهد؟ ظاهرا این دو جریان مختلف 
به دلیل اختالف چگالی و غلظتی که دارن��د قابل امتزاج و ترکیب با 

یکدیگر نیستند.

استخرهای آب نمک
  آی��ا ام��کان دارد دریاچ��ه ای در زی��ر اقیان��وس ش��کل گی��رد؟ 
بله؛ و این رویداد حقیقتا پدیده ای قابل توجه می باشد. این پدیده که 
همچنین با عناوینی همچون دریاچه زیرآبی یا حوضچه های نمکی 
نیز شناخته می شود اغلب در نقاطی روی می دهد که سطح شوری 

آب و غلظت نمک آن بسیار باالست.
 ب��ه دلیل این غلظ��ت ب��اال، چگالی ای��ن آب معموال در مقایس��ه 
 با آب دریا باالتر بوده و به دلیل س��نگینی حاصل از این وضع این 
دو الیه گوناگون قابل ترکیب با یکدیگر نمی باش��ند. این امر سبب 
ایجاد الیه های گوناگون در آب ش��ده که از هم ج��دا بوده و مرزی 

مشخص دارند و حتی جریان های خاص خود را دارا هستند.

جزر و مد سرخ رنگ
 پدیده عجیب و شگفت انگیز جریان جزرو مدی سرخ، به نام شکوفه 
جلبکی نیز ش��ناخته می ش��ود. این اتفاق به ویژه زمانی رخ می دهد 
 که جلبک های موج��ود در رودخانه ها، دریا و یا آب های س��رد دیگر 
 به س��مت خطوط س��احلی یورش برده و باعث می ش��وند رنگ آب 

به دلیل تجمع آن ها از بین رفته و تغییر کند.
 این اتفاق مخصوصا در آب های س��احلی رخ می دهد. اگر چه بیش��تر 
آن را به نام جریان جزر و مدی سرخ می شناسند، ولی دارای تنوع رنگ 
بوده و به رنگ هایی همچون نارنجی، قهوه ای و حتی س��بز هم دیده 
 )Phytoplanton(شده است. این نوع جلبک ها به نام فیتوپالنتون

شناخته می شوند که دارای رنگ دانه های فتوسنتزی می باشند.

گرداب غول آسا
 این گرداب که ب��ا اثری از ادگار آلن پو )داس��تان کوت��اه فرورفته در 
 گ��رداب اثر این نویس��نده آمریکایی ک��ه در 1841 به چاپ رس��ید( 
به شهرت رسید، در دنیای واقعیات هم رخ می دهد. این پدیده بسیار 
بزرگ و قدرتمند بوده و ناشی از حرکات چرخشی و پیچشی حجم قابل 
 توجهی از آب می باشد. این حادثه دو مرتبه در روز در غربی ترین ناحیه 

دریای نوروژ در سواحل شمال غرب این کشور رخ می دهد.
 ارتف��اع آب درون گ��رداب تقریبا ده مت��ر پایین تر از س��طح آب دریا 
در حالت عادی می باش��د. این گرداب بس��یار نیرومند بوده و قدرتی 
ده برابر جریان های معمولی اقیانوس��ی دارد. هر سه ماه یک بار مسیر 

حرکت آب این گرداب تغییر کرده و برعکس می شود.

شکوفه های شب تاب
دیگر پدیده عجیب و در عین حال مسحور کننده ای که در اقیانوس رخ 
می دهد و معموال به ندرت دیده می شود ایجاد شکوفه های درخشان 
و ش��ب تاب اس��ت. این جریان اغلب زمانی رخ می دهد که حجم قابل 
توجهی از پالنکتون ها توس��ط موجی واحد شسته ش��ده و به ساحل 
برده می ش��وند. این گونه از پالنکتون ها به دلیل وجود رنگ دانه های 

فتوسنتزی خاص به طور طبیعی می درخشند.
 این ارگانیس��م ها معم��وال زمانی که در معرض ش��رایط اس��ترس زا 
قرار می گیرند از خود نور ساطع می کنند. جریان های سریع و یا تالطم 
آب و برخورد با ساحل از مواردی است که باعث ساطع شدن نور از این 

پالنکتون ها می شود.

                   ادامه دارد ...

هـشـدار  دانشمنـدان

 از انقـراض انبوه حیوانـات! 



روی خط خبر

سبد اخبار
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عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار 
با بیان آنکه باید ظرفیت های حوزه کارآفرینی زنان مورد توجه سیاس��ت گذاران 
و دس��تگاه های اجرایی قرار گیرد گفت: باید قابلیت ها و توانمندی های زنان در 
بخش های مختلف دیده شده و در این زمینه فرهنگ سازی مناسب صورت پذیرد.

علی محمد گودرزی،  در آستانه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه نقش زنان در 
کارآفرینی و توسعه پایدار تاکید کرد: ما در قوانین مانعی برای کارآفرینی زنان نداریم 
اما باید دولت فعالیت هایی که بخش خصوصی از عهده آن بر می آید را به آنها واگذار 
و به این بخش مهم و اثرگذار در جامعه اعتماد کند. وی تصریح کرد: هرچقدر اندازه 
دولت کوچک تر شود و فضا برای بخش خصوصی ایجاد شود، زنان هم می توانند 

طرح های خالقانه خود را در محیطی مناسب به اجرا گذارند.
گودرزی،  بخش مهمی از اهداف توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را مرهون 
و مدیون زنان دانش آموخته بیان کرد و افزود: به لحاظ تعداد دانش آموختگان زن 
در ایران،  این استعداد و ظرفیت بالقوه در کشور وجود داردکه دانش را مبنای توسعه 

اقتصاد دانش بنیان قرار دهیم.
عضو شورای سیاست گذاری همایش نقش آفرینی زنان در توسعه گفت: بدون توجه 
به توسعه انرژی های نو هرگز نمی شود اقتصاد را نوس��ازی کرد و دانشمندان زن 

ایران خوشبختانه می توانند در توسعه این امور نقش منحصر به فردی ایفا کنند.
گودرزی توسعه فرهنگ کارآفرینی، تبیین نقش زنان در توسعه کسب و کار، ایجاد 
فرصت گفتگوهای رو در رو بین عالقمندان و زمینه س��ازی افزایش نقش زنان در 
اقتصاد مقاومتی در فضای پس از تحریم، دس��تیابی به راهکارهای علمی و عملی 
مبتنی بر تجربیات موفق کارآفرینی را از اهدافی که برای این کنفرانس در هیأت 

علمی درنظر گرفته شده است، برشمرد.
مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نوآوری زنان در بخش های مختلف، 
استفاده از تجارب جهانی اشتغال پایدار، توسعه بخش خصوصی از طریق گسترش 
فضای کارآفرینی زنان در جامعه، کمک به تبیین نقش زنان در برنامه ششم توسعه 

ازدیگر اهداف برگزاری این کنفرانس بیان کرد.
به گفته وی در این رویداد صاحب نظران دانش کارآفرینی از چند کشور سخنرانی 
خواهند کرد و بیش از 250 مقاله علمی – پژوهشی از اندیشمندان داخل و خارج 
کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است و برخی از کشورها هم در سطح وزیر در 

این اجالس حضور فعال دارند. 
گودرزی با تشریح بخش های مختلف نمایشگاه کارآفرینی زنان، گفت: این نمایشگاه 
دومین بار است که برگزار می شود، اما گستردگی آن قابل مقایسه با سال پیش نیست 
و 25 گروه کاالیی در نمایش��گاه حاضر خواهند بود. وی تصریح کرد: جایزه بانوی 
کارآفرین در واقع بخش اثربخش، انگیزشی و تشویقی زنان کارآفرین است و انتشار 
کتاب یکصد بانوی کار آفرین زمینه ای برای آم��وزش کارآفرینی در مراکز علمی، 
پژوهشی کشور محسوب می شود. گفتنی است، دومین نمایشگاه و همایش بین 
المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار، به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
با همکاری معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و دستگاه های اجرایی ، از 
24 تا 27 شهریور درمحل نمایشگاه بین المللی تهران برپاست. همچنین همایش 
نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار روزهای 25 و 26 شهریور ماه در محل سالن خلیج 

فارس نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

رییس ستاد طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: اجرای 
کشوری طرح جامع زنان سرپرست خانوار نیازمند تصویب آن برنامه ششم 

توسعه است.
سهیال جلودارزاده ، رییس ستاد طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در گفتگو با مهر درباره طرح جامع توانمندس��ازی زنان سرپرست 
خانوارکه چندی پیش معاون رییس جمهور در امور زنان از فازپایانی پایلوت 
این طرح در شهر ری خبر داده است گفت: اجرای پایلوت طرح در شهر ری 

برای ما بایدها و نبایدها را مشخص کرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز همه خانم های ساکن در شهرری تحت پوشش 
قرار نگرفته اند ، بیان کرد : بخش شهری در مناطق ۱5 و 20 شهرداری تحت 
پوشش شهرداری و ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری 

است و مناطق روستایی نیز شامل طرح تأمین روستا می شود .
جلودارزاده تصریح کرد : به طور مثال اکنون در حال پیگیری طرح پوشاک 
در شهرستان ری هستیم که می تواند تعداد زیادی از خانم ها را شاغل کند.

رییس ستاد طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرس��ت خانوار با اشاره به 
تحریم ها بیان کرد : اقدامات بزرگ نیازمند امکانات بسیاری است که اکنون 
در اختیار نداریم؛  اما در طرح پایلوت توانستیم مشکالت را شناسایی کنیم و 

چالش ها مشخص شده است .
به گفته وی هدف از اجرای طرح به صورت پایلوت نیز این بوده اس��ت که 

مشکالت شناسایی شده در برنامه ششم توسعه اصالح شود .
وی ادامه داد : در حال حاضر نیازمند بانک اطالعات جامع زنان سرپرست 
 خانورا برای کل کش��ور هس��تیم که باید در برنامه شش��م م��ورد توجه

 قرار گیرد. تدوین برنامه از الزامات کار است و ما اکنون صندوق حمایت از 
زنان کارآفرین را در برنامه ششم پیشنهاد داده ایم.

 جل��ودارزاده بیان ک��رد : در بخ��ش روس��تایی تأمین مال��ی خرید برای
 حاشیه نشین های شهرری فعال شده و قرار است روستا به روستا صندوق 
کارآفرینی امید حمایت های الزم رابرای ایجاد شغل و شروع به کار افراد 
 انجام دهد .وی تصریح کرد : در مورد تهران شهرداری ها فعال هستند؛ اما

 کشوری شدن این طرح بستگی به برنامه ششم توسعه دارد و نحوه تصویب 
آن . 

باید با در نظر گرفتن زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم عزم ملی ایجاد 
شود . دولت در جهت اصالح برنامه پیش��نهاداتی را مطرح کرده است که 
امیدواریم با توجه به شرایط موجود و اولویت ایتام و زنان سرپست خانوار 

به این موضوع توجه شود.

ظرفیت کارآفرینی زنان 
مورد توجه قرارگیرد

اجرای کشوری طرح جامع زنان 
سرپرست خانوار نیازمندتصویب 

دربرنامه ششم

یک روانشناس با اشاره به بحران اختالف های زناش��ویی در کشور، این مساله را 
اجتناب ناپذیر دانست وگفت: »مهارت ارتباطی خوب با خانواده و اجتماع« را در 

کشور آموزش نمی دهیم.
فرج حس��ینیان درکارگاه مهندسی اختالف زناش��ویی در زندگی،  با بیان اینکه 
اختالفات زناشویی یکی از موضوع های رایج در هر جامعه ای است افزود: اختالف 
میان زوجین اجتناب ناپذیر اس��ت؛  اما زوجین باید توانمندی رفع آن را داشته 

باشند.
وی تاکید کرد ک��ه اگر این توانمندی وجود نداش��ته باش��د، اختالفات منجر به 

مشکالت، طالق های عاطفی و سپس رسمی می شود.
این روانشناس در ادامه با بیان اینکه در کشور »مهارت ارتباطی خوب با خانواده و 
اجتماع« را آموزش نمی دهیم گفت: نمی توان انتظار داشت که اختالفات میان 

زوجین، خود به خود و به راحتی حل شود.
حس��ینیان، علل ایجاد اختالفات میان زوجین را ناش��ی از ویژگ��ی های فردی، 
محیطی و اختالفات ناشی از ش��یوه های رفتاری طرفین بیان کرد و گفت: البته 

شیوه های رفتاری مهم ترین دلیل اختالفات زناشویی است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درباره شیوه های رفتاری 
زوجین که به اختالف منجرمی شود نیز گفت: قدردانی نکردن از یکدیگر، لجاجت 

و کوتاه نیامدن، تحقیر، توهین و بددهنی از جمله این رفتارهاست.
این روانشناس، دروغ گویی، پنهان کاری، پرخاشگری، خشونت و عصبانیت را از 
دیگر رفتارهای نادرست در خانواده برشمرد و گفت: در خانواده ها اغلب شاهدیم 

مردان دائما به انتقاد از همسران شان می پردازند و از آنها ایراد می گیرند.
وی از دیگر دالیل اختالفات شایع در میان زوجین را »عدم انجام وظایف زناشویی« 
بیان و تصریح کردکه این موضوع اکنون در جامعه افزایش چشمگیری داشته است. 

حسینیان افزود: باید برای انجام وظایف خانه دو طرف تقسیم کار کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انجام اصولی جلس��ات مشاوره به زوجین می تواند 
از 90 درصد طالق ها جلوگیری کند اف��زود: البته در برخی موارد، طالق بهترین 

راهکار برای دو طرف است.
این روانش��ناس از برخی دادگاه های طالق انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی از 
قضات به دور از کارهای کارشناسی، زوجین را به مشاوره ارجاع می دهندکه این 

موضوع تنها سبب فرسایشی شدن امر طالق می شود.
 این اس��تاد دانش��گاه، نادیده گرفتن اختالفات و دعوای مداوم بین زوجین را از

 روش های اشتباه دانست و افزود: باید زوجین اختالف های شان را حل کنند.
حسینیان در ادامه درخصوص نشان های حل اختالف نیز گفت: زوجین باید از حل 

موضوع اختالف احساس رضایت کنند و این موضوع دو طرفه باشد.
این روانشناس، یکی از روش های حل مشکالت و اختالفات زناشویی را استفاده از 
تکنیک »فعال بس« بیان کرد و گفت: برای کاهش مجادالت زناشویی، بهتر است با 

توافق طرفین، ادامه صحبت کردن را به زمانی دیگر موکول کرد.
وی »مذاکره بین دو طرف« را از دیگر روش های حل اختالف برشمرد و افزود: البته 
مذاکره دارای شرایطی است؛ به طور نمونه، زوجین حرف زدن با یکدیگر را بدانند. 
حسینی همچنین روش نوش��تن قرارداد درخصوص اختالفات و راه حل ها را از 
دیگر راهکارها اعالم کرد و گفت: به دلیل آنکه بسیاری از موضوع ها در این روش 

مکتوب می شود، طرفین نمی توانند از آن شانه خالی کنند.
وی، »صحبت کردن با هدف تخلی��ه حرف ها« را یکی دیگ��ر از روش های حل 
اختالفات زناشویی بیان کرد و افزود: باید هفته ای یک بار زوجین فرصت صحبت 
کردن داشته باشند تا بتوانند هر موضوعی را به یکدیگر بگویند اما شرط این روش 
آن است که پس از بیان صحبت ها، طرفین موضوعات مطرح شده را فراموش کنند.

به گزارش ایرنا، کارگاه مهندسی اختالفات زناشویی قرار است ماهی یک بار در پلی 
کلینیک سالمت جنسی هالل احمر برگزار شود.
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مدی��رکل دفت��ر وزارت��ی آم��وزش و پ��رورش  ب��ا 
ب��ه  نمون��ه  معلم����ان  هدای����ای  اینک��ه  بی��ان 
کمب��ود عل����ت  می ش��ود،  پرداخ����ت   زودی 

  فضای آموزش��ی در س��ایت های مس��کن مهر را ناش��ی 
سیاست های گذشته آموزش و پرورش دانست.

به گ��زارش ایلنا از مرک��ز اطالع رس��انی و روابط عمومی 
وزارت آم��وزش و پرورش ، محمد فاض��ل درباره احتمال 
سه شیفته شدن مدارس در آستانه سال تحصیلی گفت: 
هنگامی که پروژه مسکن مهر را ایجاد کردند، حتی زمین 
هم برای س��اخت مدرسه دیده نشده اس��ت و طبعا دچار 

بحران خواهیم شد.
وی افزود: البته آموزش و پرورش تالش می کند تا این اتفاق 
نیفتد و در سال جدید تحصیلی در صدد هستیم مدارس 
 حتی دو شیفته هم نشود. مش��اور وزیر آموزش و پرورش

 تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم هر جا که دسترسی 
به دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم، تحت پوشش قرار 
دهیم و به هر طور ش��ده مانع ترک تحصیل دانش آموزان 

شویم.
فاض��ل ادام��ه داد: در جاهایی ک��ه با تراکم بی��ش از حد 
دانش آموز مواجه هستیم،  به دلیل کمبود فضای آموزشی 
اس��ت که وزارت آموزش و پروش از سیاست های گذشته 

به ارث برده  است.
وی افزود:مسکن مهر جزو مواردی است که تجمیع مردم 
در زمانی محدود اتفاق می افتدکه باید زیرساخت هایی برای 
آن در نظر گرفته می ش��د و به دلیل اینکه فضای آموزشی 
پیش بینی نکرده اند، نمی توانیم بگوییم تراکم دانش آموزی 
نیز وجود ندارد؛ اما در تالش هس��تیم تا برای سال جدید 

تحصیلی دانش آموزان مشکلی پیش نیاید. 
فاضل افزود: اگر بتوانیم تمامی مطالبات فرهنگیان را یک 
ساعت هم زودتر پرداخت کنیم، تعللی نخواهیم داشت و ما 

به دنبال تامین اعتبارات مالی هستیم.
وی تصریح کرد: پاداش بازنشستگان و معلمان نمونه و هر 
مطالبه ای از سوی فرهنگیان را دنبال می کنیم تا بتوانیم 

تامین اعتبار کنیم.

رییس س��ازمان بهزیس��تی از تخصی��ص 50 درصد 
اعتبارات اش��تغال تا پایان ش��هریور خبر داد وگفت: 
تاکنون ۱0 هزار ش��غل برای مددجویان ایجاد شده 
اس��ت. دکتر انوش��یروان محس��نی بندپی، ب��ه آمار 
اش��تغال مددجویان اش��اره کرد و افزود: بر اس��اس 
برنامه ریزی های انجام شده، در سال گذشته ۳7 هزار 
شغل برای مددجویان تحت پوش��ش ایجاد شد و در 
س��ال جاری نیز برنامه ریزی و هدفگذاری  ما تا پایان 

سال برای بیش از 40 هزار شغل می رسد.
وی تاکید کرد: هر س��اله اعتبارات ویژه اشتغال و وام 
قرض الحسنه اشتغال برای مددجویان تحت پوشش 
در نظر گرفته می ش��ود؛ ب��ه طوریکه از س��وی بانک 
مرکزی به همه بانک ها دستور داده شده که 50 درصد 
منابع اشتغال را تا پایان شهریورماه در اختیار ما قرار 
دهند.رییس سازمان بهزیستی از ایجاد ۱0هزار شغل 
برای مددجویان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد 
و گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که با بانک ها امضا شده 

است، تعداد افرادی که در سال جاری از طریق وام های 
خودکفایی شاغل می شوند، افزایش پیدا می کند.

بندپی به طرح های اشتغالزایی مددجویان اشاره کرد 
و افزود: توانمندس��ازی افراد تحت پوش��ش از طریق 
ارائه آموزش، پرداخ��ت وام و ... انجام می ش��ود و هر 
ساله تعداد زیادی از مددجویان با این شرایط صاحب 

شغل می شوند.
وی با اشاره به اینکه س��االنه ۱0 درصد از افراد تحت 
پوش��ش از چرخه حمای��ت خارج می ش��وند، تاکید 
 کرد: به همین نس��بت مددجوی جدید پشت نوبتی 
نیز جایگزی��ن آنها ش��ده و از خدمات و تس��هیالت 
 سازمان بهزیس��تی با توجه به نیاز بهره مند خواهند 

شد.
به گفته ریس س��ازمان بهزیس��تی، س��قف وام های 
خودکفایی پرداختی به مددجویان ۱0 میلیون تومان 
است که البته در برخی مواقع ممکن است این مقدار 

افزایش پیدا کند.

۴۰ هزار شغل تا پایان سال؛

تشریح جزییات اشتغال مددجویان بهزیستی
کمبود فضای آموزشی در مسکن مهر از سیاست های 

سال های اخیر است

سال ها می گذرد از زمانی که ورزش پرورش اندام در ایران جای 
خود را باز کرد و کم کم باش��گاه های بدنس��ازی در محله های 
مختلف تاسیس شده و جوانان مش��تاق به خوش هیکل شدن 
را به س��مت خود جذب کرد. بیش��ترین طرفداران این ورزش 
س��نینی بین ۱۸ تا 27 س��ال را دارند؛ اما این باش��گاه ها افراد 
۱5 سال به باال را پذیرا هس��تند.پرورش اندام نیازمند تمرین و 
ممارست در ورزش به همراه تغذیه مناس��ب است؛  اما عجله و 
چشم و هم چشمی در ورزش نیز مشکل آفریده و باعث شده تا 
برخی افراد برای رس��یدن به اندام بهتر از داروها و مواد نیروزا یا 
حجم آورهمچون پریموبوالن دپو و دیانابول که به همراه برخی 
 دیگر از استروئیدهای خوراکی و تزریقی که عوارض بدی برای

 بدن ش��ان دارد اس��تفاده کنند. اس��تروئیدهای آنابولیک که 
مشتقات ساختگی از هورمون جنس��ی مردانه یا تستوسترون 
هس��تند و پزش��کان مقادیر بس��یارکمی از آن را جهت درمان 
بیماری های عضالنی، سرطان س��ینه، سوختگی های شدید، 
 انواع ن��ادری از کم خون��ی و برخی بیماری ه��ای کلیه تجویز

 می کنند، اکنون میان بدنس��ازان به عنوان داروی حجم آور و 
تقویتی استفاده می شود.

 ایرج ایرانزاد، ف��وق تخصص غدد و متابولیس��م در مورد اثرات 
نامطلوب و عوارض ناشی از استفاده نا به جا از داروهای مذکور که 
به شکل خوراکی یا تزریق عضالنی استفاده می شوند می گوید: 
به علت عوارض جانبی این داروها، پزشکان دوزهای حداقلی از 

آنها را تجویز می کنند؛  اما مقادیری از این داروها که برای تقویت 
عملکرد و بهبود وضعیت عضالنی و ورزش الزم است 20 تا۱00 
برابر مقادیر درمانی مورد اس��تفاده در بیماری هاس��ت و اثرات 
سویی به همراه دارد.ایرانزاد با اش��اره به رابطه اثرات نامطلوب 
استروئیدهای آنابولیک با میزان مصرف آنها و احتمال خطرات 
ج��دی در افرادی که به م��دت طوالنی از این داروها اس��تفاده 
می کنند، ادامه می دهد: مصرف مقادیر باالی اس��تروئیدهای 
آنابولیک در مردان باعث کاهش تمایل و قدرت جنسی، تحلیل 
بیضه ها و مهار)جلوگیری از ترشح( اسپرماتوژنز و افزایش تعداد 
اسپرم های غیر طبیعی می شود که این اثرات با توقف مصرف، 

برگشت پذیر خواهند بود.
  پرخاش��گری، اختالالت روانی مانند افس��ردگی و س��ایکوز، 
طغیان های متناوب و ش��دید روحی و همچنین ایجاد آکنه و 
ریزش مو را از عوارض جانبی شایع در دو جنس ذکر می کند و 
در ادامه می گوید:استفاده از این داروها در نوجوانان باعث امکان 
کوتاه قدی و کاهش رشد می شود. همچنین، بیماری هایی مانند 
نارسایی قلبی و کلیوی را تشدید می کند و باعث افزایش فشار 
خون می شود. وی اس��تفاده طوالنی مدت از داروهای پرورش 
اندام را همچنین باعث افزایش خطر سکته مغزی و بیماری های 
ایسکمیک قلب می داند و ادامه می دهد: ارتباط یرقان انسدادی 
سرطان کبد و ضایعات کبدی دیگر با مصرف طوالنی مدت این 
داروها به اثبات رسیده است و مصرف کنندگان این داروها نیز 

مانند دیگر مصرف کنندگان ترکیبات تزریقی در معرض خطر 
انتقال ویروس HIV)ایدز( از طریق سرنگ های آلوده هستند.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم تاثیر استروئیدهای آنابولیک 
را بر افزایش توان فیزیکی افراد نفی و اضاف��ه می کند: اگر چه 
استروئیدهای آنابولیک ممکن است سبب کاهش خستگی یا 
ایجاد سرخوشی اندکی شوند؛  اما استفاده از آنها می تواند باعث 
افزایش بیش ازحد تمرینات ورزشی و تحلیل عضالنی و صدمه 
به تاندون ها ش��ود.همچنین محمودی، پزشک داروساز درباره 
افزایش مصرف داروهای نیروزا همچون تستسترون و ناندرلون 
میان ورزشکاران هشدار می دهد و می گوید: استفاده از این قبیل 

داروها در این افراد سبب عقیمی می شود.
وی اضافه می کند: بیشتر مصرف کنندگان مواد نیروزا از موادی 
که حاوی هورمون های مردانگی هستند، استفاده می کنند تا 
بدن آنها بیشتر از حد رش��د کرده و اندام آنها بزرگ تر و زیباتر 

جلوه دهد؛  اما آنها غافل از عوارض این مواد هستند.
وی ادامه می دهد: این مواد بعد از گذشت مدت زمانی صد درصد 
عوارض خواهد داشت که کمر درد، پا درد، عوارض قلبی و عروقی، 
عوارض کبدی، عوارض خاص مردان همچون عقیمی و عوارض 
روانی از این قبیل هس��تند.به گفته وی داروه��ای نیروزا مانند 
 داروهای »بادی بیلدینگ« که در بدنس��ازی ها از آنها استفاده
  می ش��ود و بس��یاری از ورزش��کاران حرفه ای از آنها مصرف

 می کنن��د در ناباروری م��ردان موثر بوده و به جوان��ان به ویژه 
ورزش��کاران توصیه می ش��ود، به هیچ وجه از این قبیل داروها 

استفاده نکنند.
این داروس��از معتقد اس��ت: برخی از این مواد مانند کراتین  و  
وی، که به عنوان تقویتی اس��تفاده می شوند نیز دارای عوارض 
 هستند و این در حالی است که بیشتر ورزشکاران این را تکذیب

 می کنند. 
»وقتی که جلوی آینه می ایس��تم و خ��ودم رو می بینم یا توی 
خیابون که راه می روم و هم سن سال هام رو می بینم که یه جور 

دیگه به من نگاه می کنن خیلی حال می کنم.«
این جمله های جوان20 ساله ای است که دو سالی می شود در 
یکی از باشگاه های بدنس��ازی ورزش می کند.کامران 24 ساله 
 دارد و چهار س��ال است که به یکی از باش��گاه های بدن سازی

 محل ش��ان می رود. از نظر او بادی بیلدینگ یک ورزش علمی 
اس��ت؛ بنابراین آثار مثب��ت ورزش را نباید با  اس��تفاده از مواد 
پرضرراز بین برد؛ زیرا فلسفه و اساس آن دستیابی به بدنی سالم 

است نه بیمار کردن خود.
علی.ش، یک ورزش��کار و فروش��نده مواد و داروهای نیروزا نیز 
معتقد است،یکسری از افراد دیوانه وار به این ورزش گرایش پیدا 
 می کنند و به این دلیل که می خواهند خیلی س��ریع به دوران

 ایده آل بدنی برسند، از مواد ارزان و غیر مجازاستفاده می کنند 
که با قیمت 500 تومان عرضه می ش��ود. به گفته وی اگر افراد 
بخواهند با تمرین و استفاده از پروتیین و مکمل غذایی به حجم 
و وزن ایده آل برسند باید پروتیین هایی که حداقل قیمت 50 
 هزار تومانی دارند بخورند؛ اما برخی چ��ون توان مالی ندارند از

آمپول های ناندرلون و تستسترون استفاده می کنند که استفاده 

بدون برنامه این مواد ریزش مو و عقیم ش��دن آن ها را به دنبال 
دارد.این ورزش��کار ادامه می دهد: این قبیل مواد باید زیر نظر 
کارشناسان تربیت بدنی و متخصصان تغذیه مصرف شود.گفتنی 
است، برخی ورزشکاران از 40 سال پیش از هورمون های جنسی 
مردانه برای نیروزایی اس��تفاده می کرده اند که امروزه بسیاری 
از آنها دچار عوارضی چون سرطان کبد ش��ده اند.متاسفانه به 
 تازگی داروهای جدیدتری مورد استفاده برخی ورزشکاران قرار

 می گیرد،که هنوز حتی اثر بخشی آنها در افزایش نیروی جسمی 
مورد مطالعه علمی دقیق قرار نگرفته است و عوارض بسیاری از 

آنها هنوز ناشناخته اند.
 خطر داروهای نیروزا کمتر از مواد مخدر نیست

 ام��ا خطر مص��رف ای��ن داروهای نی��روزا ک��ه در بس��یاری از
 باشگاه های بدنسازی رواج پیدا کرده، کمتر از خطر مصرف مواد 
 مخدر نیست و می تواند عوارضی مانند مرگ های ناگهانی ابتال به

 ناراحت��ی های روانی ش��دید، پوکی اس��تخوان و شکس��تگی 
استخوان ها، مشکالت غدد، کلیوی و نازایی در پی داشته باشد.

افزایش وزن و احتباس مایعات در بدن، یکی از عوارض مصرف 
کورتون هاست که خیلی ها را به اشتباه به مصرف آنها برای باال 

بردن وزن متمایل می کند.
 اختالل های هورمونی، تورم، پوکی استخوان، مهار غدد جنسی 
و هیپوفیز ه��م از عوارض مص��رف طوالنی م��دت کورتون ها 

محسوب می شوند.
معموالً در باشگاه های بدنس��ازی، کورتون به عنوان یک ماده 
نیروزای موقت یا برای افزایش حجم و وزن بدن تجویز می شود 
در صورتی که اص��اًل این دارو برای چنین اهدافی تولید نش��ده 
اس��ت. داروهای کورتونی مانند تیغ دولبه ای هس��تند که یک 
لبه آنها درمان و لبه دیگر، آسیب و عوارض است. خانم ها، برای 
افزایش وزن باید پس از ارزیابی وضعیت ژنتیکی و فیزیکی بدن 
به وسیله پزشک، با رعایت رژیم غذایی مناسب و انجام منظم و 
روزانه ورزش های قدرتی و تحمل و صبر برای افزایش وزن سالم 
و معقول در طوالنی مدت اقدام کنند تا دچار چنین عوارض پُر 

دردسری نشوند.
 مصرف داروهای بدنسازی و کورتون ها برای افزایش وزن، باعث 
باال رفتن متناس��ب و مطلوب وزن نمی شود و فرد را به هدفش 

نخواهد رساند.
 میزان عوارض داروهای کورتونی و مدت زمان ماندگاری آنها به 
دوز مصرف بستگی دارد. اگر این داروها بیشتر از ۳ ماه مصرف 
شده باشند، عوارض پوکی استخوان آن در فرد باقی خواهد ماند. 
تورم و افزایش وزن ناشی از مصرف کورتون هم تا مدتی باقی می 
ماند. اگر دوز مصرف پایین باشد یا فرد متوجه عوارض آن بشود 
و مصرف دارو را به موقع قطع کند، از عوارض شدید تا حدی در 
امان خواهد ماند. به طور کلی، عوارض غددی و پوکی استخوان 
 ناش��ی از مصرف کورتون ه��ا، از ماندگارترین و ش��دید ترین 
عارضه های این داروها هستند. بد نیست بدانید شاید عوارض 
ناشی از مصرف خودس��رانه کورتون تا حدی پس از قطع آن از 
بین برود اما به طور حتم برخی از عارضه ه��ای آن تا آخر عمر 

گریبانگیر فرد خواهد بود.

»مهارت ارتباطی خوب 
با خانواده و اجتماع« 
آموزش داده نمی شود

مرگ تدریجی در توهم قدرت



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1679 |دوشنبه 23 شهریور 1394 | 30 ذی القعده 1436

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD www.zayanderoud.Society,Cultural  Newspaper No.1679 |  September 14.2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Ebrahimi.zayanderoud@gmail.com

6

رییس سازمان سینمایی همزمان با روز ملی سینما در برنامه خندوانه شبکه نسیم 
حضور پیدا کرد و به سواالت رامبد جوان مجری برنامه پاسخ داد.حجت اهلل ایوبی با 
اشاره به وضعیت مدیریت در سینمای ایران گفت: اداره سینمای ایران و مدیریت در 
سازمان سینمایی صبر ایوب می خواهد؛ زیرا فعالیت در این سینما سخت است و از 

طرفی همه این سینما را دوست دارند و آنرا می خواهند.
وی ادامه داد: از طرفی کمتر به این سینما توجه شده و سفره این سینما نیز کوچک 
است؛ به همین دلیل ما در سال تنها ۱۰۰ فیلم می س��ازیم و ۵۰ فیلم را می توانیم 
نمایش دهیم درحالیکه پتانس��یل سینمای ایران س��اخت ۲۰۰ فیلم است.ایوبی 
همچنین گفت: ما صنعتی به نام س��ینما داریم؛ اما با آن به شکل صنعت برخورد 
نمی کنیم و باید به این مساله کامال توجه کنیم.رییس سازمان سینمایی استقبال 
مخاطبان از فیلم های روی پرده را در سال ۹۳ و ۹۴ بس��یار خوب دانست و افزود: 
سینمای ایران تنها سینمایی بود که در دو سال گذشته میزان فروش و مخاطبانش 
۱۰۰ درصد افزایش یافته بود و بعد از ایران کشور چین بود که ۳۵ درصد مخاطبانش 

افزایش یافته بود؛ درحالیکه در سایر کشور ها فروش فیلم ها کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه از زمان حضورش در سازمان سینمایی با سینماگران و اهالی 

س��ینما ارتباط داش��ته گفت: من تالش کردم که در طی این مدت سینماگران را 
بفهمم و از آن ها نیز انتظار دارم که خودش��ان را جای من بگذارند و مشکالت ما را 
درک کنند.ایوبی ادامه داد: ما بای به یاد داشته باشیم زمانی که یک فیلم می سازیم 
با همه مشکالت و سختی هایی که ساخت این فیلم داشته؛ نباید توقع داشته باشیم 
همه امکانات سینما تنها در اختیار ما باشد.رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: امروز 
مردم به سینما می روند اما سینما رفتن آن ها با ۱۵ سال پیش تفاوت کرده است و 
هدف اول شان این است که باهم به سینما بروند و سینما رفتن و فیلم دیدن تبدیل 

به آیین شده است واال فیلم را در جاهای دیگر نیز می توان دید.
وی سینمای کمدی و طنز را مهم دانس��ت و افزود: یکی از دالیل استقبال مردم از 
فیلم های طنز این است که آن ها باهم به سینما می روند تا باهم بخندند و با هم شاد 

باشند.
ایوبی حضور بخش خصوصی در سینما را بس��یار مهم دانست و افزود: امروز بخش 
خصوصی حضور پررنگی دارد و چند سالن خوب در شهر تهران و شهرهای دیگر با 

همکاری بخش خصوصی ساخته شده و این روند باید دامه داشته باشد.
رییس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه امروز  هزارشهر بی سینما در کشور وجود 
داردگفت: به برکت ساخت و اکران فیلم محمد رسول اهلل )ص( و با همکاری شرکت 
سینمایی نورتابان بیش از ۱۰۰ مجتمع فرهنگی در شهر ها تجهیز شدند و تا یک ماه 
دیگر ۱۰۰ شهر بدون سنما دارای سالن سینما می شوند.وی از اجرای طرح سینما 
سالم به شکل ویژه خبر داد و افزود: در ابتدا طرح سینما سالم به صورت رایگان اجرا 
شد و مردم بسیار استقبال کردند در سال دوم اجرای این طرح، به صورت نیم بها اجرا 
شد؛ اما امسال با توجه به اینکه فروش فیلم ها خوب بوده سینماداران انگیزه ای برای 

اجرای این طرح به صورت نیم بها ندارند.

حجت االسالم محمدی، نماینده ولی فقیه و رییس س��ازمان اوقاف و امور خیریه 
گفت که قدرت فرهنگی ما دشمن را می ترساند و باید مشکالت فرهنگی را جدی 

گرفت.
محمدی با اشاره به بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب به عنوان پرچم دار و هادی فعاالن قرآنی بارها تأکید فرمودندکه فعالیت های 
 خود را در هر عرصه ب��ا قدرت انجام دهید؛ بنابراین الزم اس��ت گروه های قرآنی و 

به خصوص گروه های مشترک در این زمینه تمام همت خود را به کار گیرند.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه قرآن خوانی به صورت گروهی در 
دنیا کم نظیر اس��ت گفت: رهبر معظم انقالب بارها بر لزوم نوآوری در آهنگ ها و 
سروده هایی در شأن رسول اکرم و اهل بیت )ع( تأکید داشتند؛  بنابراین مبتهالن و 
مدیحه سرایان باید به این فرموده توجه داشته باشند.حجت االسالم محمدی ضمن 
تأکید بر لزوم خالقیت در محتوای ابتهال و مدیحه سرایی اظهار داشت: بیان فضائل 
و مناقب رس��ول اکرم )ص( و اهل بیت)ع( خوب است؛ اما برای معرفی آن بزرگان 
کفایت نمی کند؛ چرا که طبق فرموده مقام معظم رهبری یکی از اوصاف این بزرگان 

ظلم ستیزی است که الزم است در محتوای مدایح و ابتهال ها به آن اشاره شود.
وی با تأکید بر عدم سازش ائمه اطهار)ع( با ظلم و لزوم اشاره به استکبارستیزی در 

متن مدایح تصریح کرد: صرف بیان شأن و منزلت رسول اکرم به طوریکه موجب 
ناراحتی دشمنان اسالم نباشد مناسب نیست؛ چرا که در این صورت تفاوتی میان 
ملت انقالبی ایران با س��ایر دولت ها و ملت های غیرانقالبی وجود نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در س��ازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داش��ت: مطالبی باید در 
جلسات دینی و ابتهال و مدیحه س��رایی مطرح ش��ود که عزت مسلمانان و ذلت 
 دشمنان اس��الم را در پی داش��ته و باعث ایجاد ترس در دل دش��منان اهل بیت

 شود.
حجت االسالم محمدی با اش��اره به بخش دیگری از منویات مقام معظم رهبری 
گفت: قدرت مسلمانان و نشان دادن آن در مراسم اجتماعی و فرهنگی باعث ترس 
دشمنان اسالم می ش��ود که این قدرت در زمینه های گوناگون سیاسی، نظامی، 
فرهنگی و اجتماعی بروز کرده اس��ت؛  اما قدرت فرهنگی ما در وهله اول به توان 

دشمن شناسی ما مربوط می شود.
 وی افزود: مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که در بحث استکبار جهانی خواب 
و خیال راه ندارد بلکه واقعیتی است که باید به آن توجه داشت؛ بنابراین الزم است 
مشکالت فرهنگی را مانند مشکالت اقتصادی جدی بگیریم و آن را توهم و خیال 

فرض نکنیم.
رییس س��ازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه جامعه قرآنی س��رآمد و الگویی 
برای جوامع دیگر است تصریح کرد: افرادی که در عرصه افزایش و تقویت روحیه 
آموزش��ی و انقالبی و اس��تفاده از آیات موضوعی از جمله جه��اد و توکل تقویت 
 می کنند شخصاً آنها را حمایت خواهم کرد؛ چراکه بیان چنین مفاهیمی در قالب
  مدیحه سرایی و ابتهال باعث ترویج و تقویت فرهنگ سازی قرانی در جامعه خواهد

شد.

خبر خبر 

 دفاع صداوسیما از سطحی نگری
 و سانسور اندیشه 

یکی از مظاهر فقر تبدیِل کتاب فروشی 
به فالفل فروشی است

ش��بکه دو س��یما اولین قس��مت از برنامه »جیوگی« را پخش کرد. طبق خبری 
 که از س��وی مس��ووالن این برنامه ارسال ش��د، قرار بود مس��اله پدیده پاشایی و

 »تفاوت فرهنگ عامه با فرهنگ روش��نفکری« بررسی ش��ود؛ ضمن اینکه گفته 
شده بود بخش هایی از صحبت های یوسف اباذری نیز پخش خواهد شد.اما جالب 

اینجاست که محوریت این برنامه تنها سخنان ناقصی از یوسف اباذری بود.
 به گزارش ایلنا، یوسف اباذری در سخنرانی خود مرتضی پاشایی را خواننده مبتذل 
خوانده بود و صداوسیما تمام این بخش ها را سانسورکرد و حتی درباره نحوه ی چنین 
نشستی پیشینه ای ارائه نداد. درواقع این برنامه با تکه تکه کردن سخنرانی این استاد 
دانشگاه و پخش کردن بخش هایی از سخناِن که او می گوید این مردم ابله اند یا این 

اتفاق مسخره است؛ او را محکوم کرد.
این درحالیس��ت که یوس��ف اباذری طی آن سخنرانی هش��داری جدی به مردم 
داده بود؛ هشداری که نش��انه هایش بیش از هر چیز در رسانه ملی دیده می شود. 
گس��ترش س��طحی نگری، ارائه موس��یقی عامه پس��ند و رواج فرهنگ سطحی 
 از جمل��ه نشانه هایی س��ت ک��ه در صداوس��یما دیده می ش��ود و مهم ت��ر از همه

 سیاست زدایی.
اباذری گفته بود: این آقایی که عکسش را اینجا زده اند و چراغ ها را تاریک کرده اند، 
یک خواننده پاپ بود و پاپ در سیر موسیقی، مبتذل ترین نوع موسیقی است. من 
موسیقی او را برای تحلیل به یک موسیقیدان داده ام؛ مبتذل محض است! ما پاپی 
داریم که پیچیده است. این ساده ترین، مسخره ترین، احمقانه ترین و بد ترین نوع 
موسیقی است. صدای فالش، موسیقی مسخره، شعر مسخره تر؛ بنابراین من چطور 
می توانم چنین چیزی را تحلیل نکنم؟او درباره علت چنین تجمع گسترده ای اظهار 
داشت: در س��ال های اخیر هم حاکمیت و هم مردم دچار ترسی متقابل از یکدیگر 
شده اند. از این رو هم مردم و هم حاکمیت به سمت سیاست زدایی حرکت می کنند 
و در این فضا شخصی چون پاشایی به یک اسطوره و نماد تمرکز بر امور غیرسیاسی 

تبدیل می شود.
اباذری گفته بود: وقتی قرار است سیاست زدایی انجام شود، الجرم چنین وقایعی 
پیش می آید. متوسل می شوند به خوانندگان پاپ برای اینکه جای سیاست واقعی را 
بگیرند.این استاد دانشگاه، تشییع جنازه مرتضی پاشایی را با تشییع جنازه خواننده 
کوچه و بازاری زمان شاه مقایسه کرده و از حضور مردم و رفتار دولت و حوزه رسمی 
در مراسم تشییع و خاکسپاری پاشایی انتقاد کرده بود.در برنامه شب گذشته برنامه 
جیوگی؛ اباذری تبدیل به فردی متوهم شدکه فکر می کند عده ای در اتاقی سیگار 
برگ می کشند و سلیقه مردم را می سازند. پس از تمام اینها؛ کلیپی از خوانده شدن 
ترانه های پاشایی توسط توده مردم پخش شد. این برنامه در این تصاویر موسیقی 
پاشایی را توانمند خواند زیرا توانسته با قشر عظیمی از جامعه ارتباط برقرار کند.این 
برنامه که دائما از مصادره به مطلوب کردن سخنان دیگران انتقاد می کرد؛ در نهایت 
شهید آوینی را مقابل مرتضی پاشایی قرار داد. شهید آوینی طی سخنرانی درباره 
اینکه هنر باید برای مردم باشد صحبت کرده بود اما او هیچگاه به این مساله اشاره 
نکرد که هنر را به قدری سطحی و مبتذل کنید که فقط هیجان را به میان توده ها 
ببرد. جالب اینکه این برنامه نیم ساعته با پخش ناقص صحبت های شهید آوینی؛ 
همه چیز را مصادره به مطل��وب کرد تا دفاعی تمام قد از آنچه خود می خواس��ت؛ 

انجام دهد.
در پایان؛ برنامه جیوگی تعدادی از مخاطبان را به بح��ث و گفت وگو پیرامون این 
مساله دعوت کرد تا بازهم توده مردم را در مقابل تفکر اباذری قرار دهد. بحث هایی 
که در این بخش مطرح شد بخشی از مخالفان اباذری بودند و درواقع حتی کسانی 

که از اباذری حمایت کردند؛ وارد بحث دقیقی نشدند.

 نخستین جشن »س��ینما و کتاب« در تاالر جلیل ش��هناز خانه هنرمندان برگزار
 شد.به گزارش ایلنا، مجید سرسنگی )مدیرعامل خانه هنرمندان( در این مراسم 
گفت: »سینما و کتاب« جشن قدرشناس��ی از هنرمندانی است که در کنار حرفه 
اصلی خود کتاب و نوش��تن را از یاد نبرده اند. بی شک انس این هنرمندان با کتاب 
بر هنر آنها نیز تاثیر گذاشته و مخاطبان ش��ان را نیز به کتابخوانی ترغیب می کند. 

امیدوارم فرهنگ کتاب و کتابخوانی جای خود را در کشور بیشتر باز کند.
 به قول یکی از اندیش��مندان معاصر ایران، فقر »نداش��تن« است؛ اما این نداشتن 

لزوما »پول« نیست.
 فقر در روزنامه های برگش��تی اس��ت. فق��ر کتاب هایی اس��ت که که در قفس��ه 
کتابفروشی ها و یا کتابخانه ها خاک می خورند. فقر تبدیل شدن یک کتابفروشی 
به فالفل فروشی در خیابان انقالب تهران اس��ت.مدیرعامل خانه هنرمندان ایران 
در  ادامه ی سخنرانی خود به از دست رفتن جایگاه کتابخوانی در فرهنگ عمومی 
کشور اشاره و بیان کرد: بدون هیچ اغراقی باید ادبیات را روح ملت ها خواند. روحی 
که در البه الی کلمات مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. متاسفانه باید 
اقرار کنیم که آنچه ما عادت کتابخوانی می نامیم، جایگاهش را در کشور از دست 

داده است. 
برای رفع این مشکل از مدتی قبل طی تفاهم نامه ای که خانه کتاب و خانه هنرمندان 
کشور منعقد کردند، بنا شد تا در حوزه ادبیات و کتاب و گسترش این دو در سطح 
جامعه کار بیشتری انجام دهیم، چراکه اعتقاد داریم ملتی پیشرفته است که با کتاب 
انس داشته باشد.مجید غالمی جلیس��ه )مدیرعامل خانه کتاب( نیز در سخنانی 
گفت: اعتقاد دارم که سینما نقش مهمی در توس��عه کتاب و کتابخوانی در کشور 
دارد و سینماگران نیز به طور بالقوه می توانند تاثیر مهمی در پیشرفت و گسترش 
کتاب و کتابخوانی داشته باش��ند. این جشن قرار است به س��ینماگران یادآوری 
کند که چه نقش مهمی در توسعه کتابخوانی دارند. من از این هنرمندان عاجزانه 
درخواست می کنم بیشتر به کتاب بپردازند، بیشتر بنویسند، بیشتر درباره کتاب 
صحبت کنند و بیشتر در فیلم های خود به کتاب بپردازند.مدیرعامل خانه کتاب 
ادامه داد: این نخستین جشن »سینما و کتاب« است و آرزو دارم در سال های آینده 
نیز ادامه پیدا کند. همچنین امیدوارم برپایی این جشن باعث پیوند هرچه بیشتر 

کتاب و سینما شود.
در نخستین جشن »سینما و کتاب« از بهروز افخمی، داریوش مهرجویی، شمس 
لنگرودی، مسعود رایگان، اندیشه فوالدوند، کاظم هژیرآزاد، سیروس ابراهیم زاده، 
مرجان ش��یرمحمدی، بهاره رهنما، نرگس آبیار، لیال اوتادی و اشکان خطیبی، به 
دلیل حضور فعاالنه در عرصه کتاب با اهدای لوح و یک جلد کتاب نفیس از مجموعه 
آثار اس��تاد محمود فرشچیان تقدیر ش��د.در این جش��ن، همچنین غالمحسین 
امیرخانی )پیشکس��وت خوشنویس��ی( و امیر حاج رضایی )کارشناس و مفسر 
فوتبال( نیز حضور داشتند.همچنین در این مراسم تمامی تقدیرشدگان و حتی 
هنرمندانی که برای اهدای جوایز روی سن می رفتند؛ نکاتی درباره ی اهمیت عادت 
به کتابخوانی بیان کردند و همگی نسبت به وضعیت فعلی تیراژ کتاب و سرانه ی 
مطالعه در ایران ابزار تاسف کردند. این هنرمندان همچنین به نقش که صدا و سیما 
به عنوان رسانه ی ملی می تواند در پررنگ کردن توجه به کتاب در جامعه بازی کند 
اشاره کردند و فعالیت های این س��ازمان درحوزه ی کتاب را درخور شان و منزلت 

کتاب ندانستند.

 مدیریت بر سینمای ایران
 صبر ایوب می خواهد

مشکالت فرهنگی را مثل 
مشکالت اقتصادی جدی بگیریم

رایزنی فرهنگی ایران در ش��هر دوشنبه همزمان با 
هفته دفاع مقدس، ترجمه سیرلیکی رمان »شطرنج 
با ماشین قیامت« نوشته حبیب احمد زاده را رونمایی 
خواهد کرد، این در حالی است که این نویسنده پیش 
از این عنوان ک��رده بود که از ترجم��ه این اثر هیچ 
اطالعی نداشته است. این اتفاق در حالی رخ می دهد 
که چندی قبل ترجمه کتاب »دا« به زبان اردو نیز که 
با اشتباهات زیادی در انتقال مفهوم کتاب همراه بود 
مورد انتقاد شدید قرار گرفت و در نشستی در همین 
زمینه در حوزه هنری با تاکید بر اینکه این ترجمه نیز 
بدون اطالع ناشر صورت پذیرفته، برخی از ایرادات 

این ترجمه بر شمرده شد.
ترجمه »شطرنج با ماشین قیامت« در حالی انجام 
پذیرفته که نویسنده این کتاب از بی اطالعی خودش 
از انجام این ترجمه و نیز اضافه شدن بخشی به عنوان 

مقدمه بر این کتاب ابراز نارضایتی کرده است.
 حبیب احمد زاده،  در همین زمین��ه اعالم کرد که 
ب��ه زودی در قالب یادداش��تی به این اتفاق پاس��خ 
خواهد داد.پیگیری این اتفاق اما توضیحات علیرضا 
قزوه، مدیر مرکز  آفرینش های ادبی حوزه هنری را 
در پی داشت که ضمن تایید انجام این ترجمه بدون 
اطالع نویسنده گفت: حبیب احمد زاده معتقد است 

که انج��ام این ترجمه 
می بایست با اطالع وی 
صورت می پذیرفته و 
در این زمینه نیز حق 
با اوست. اگر هم قرار بر 
این بوده که مقدمه ای 
به کتاب افزوده ش��ود 
بای��د ب��ه اط��الع وی 

می رسیده است.
ترجمه هایی که 
برای فروش نیست!

ق��زوه ام��ا در ادام��ه در 
ی  نظ��ر ر ظها ا

قاب��ل توج��ه با 
اینک��ه  بی��ان 
»رایزنی ه��ای 
فرهنگی معموال 
ب��رای انتخاب و 
ترجمه یک کتاب 

خ��ود را موظف به 
گرفتن اجازه از ناش��ر 

و یا مول��ف نمی دانند« اظهار 
می کند: بس��یاری از ترجمه های 

ص��ورت گرفت��ه توس��ط رایزنی های 
فرهنگی ایران در خارج از کشور اساسا 

برای فروش انجام نمی شود و این آثار پس 

از انتشار به افراد و مراکز مختلف هدیه داده می شود.
قزوه در همین زمینه گفت: ش��کی نداریم که نیت 
رایزنی های فرهنگی در ترجمه این آثار خیر است؛ 
اما نمی شود حق نویسنده را برای اطالع از این روند و 

خواسته او را نیز کتمان کنیم.
به گفته مدیر مرکز  آفرینش های ادبی حوزه هنری 
با تشکیل مرکز ترجمه حوزه هنری و با هماهنگی 
صورت گرفته با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
قرار بر این شده که از این پس برای ترجمه و انتخاب 

این آثار با ما هماهنگ بوده و کسب اجازه کنند.
نویسنده باید از مجاری مرتبط حق خود 

را بطلبد
در همین زمین��ه اما محمد حم��زه زاده مدیرعامل 
موسسه انتشارات سوره مهر نیز می گوید کتاب هایی 
که تولید آنها از اساس در حوزه هنری صورت گرفته 
و به اصطالح از بن و اس��اس در حوزه هنری منتشر 
می شوند در صورتی که ترجمه شوند، از عواید مادی 
فروش این ترجمه نیز س��همی به نویس��نده تعلق 
می گیرد؛  اما در مورد کتاب هایی که سوره مهر صرفا 
ناشر آن است و مالکیت معنوی آنها با ناشر است، ما به 
عنوان ناشر در زمینه ترجمه آنها مسوولیتی نداریم 
و نویسنده است که باید از مجاری مرتبط حق خود 

را بطلبد.
حمزه زاده در همین زمینه تاکید کرد: کتاب هایی در 
حوزه هنری بوده که بدون اجازه و اطالع ما ترجمه 
شده است که ما حق مان را در این زمینه گرفته ایم. 
در این زمینه در موضوع ترجمه کتاب »دا« به زبان 
انگلیسی که به سفارش خود ما انجام شده بود، مدتی 
قبل مشکالتی به وجود آمد که عمده آن به قرار دادن 
ترجمه نویس��نده در ابتدای کتاب ب��دون اطالع ما 
بازمی گشت که به آن اعتراض کردیم و قرار شد که 

این نسخه تجدیدچاپ نشود.
وی ادامه داد: در سال های اخیر اما برخی سازمان ها 
از برخی مدیران حوزه پیشنهادهایی را برای ترجمه 
آثار گرفته ان��د و با این فک��ر که آن مدی��ر حوزه و 
پیش��نهادش به معنی اجازه انجام این کار اس��ت، 
آن آثار را ترجمه کرده اند. در این زمینه کتاب هایی 
بوده اند که تولیدشان در سیستم کاری حوزه هنری 
نبوده و ما تنها ناشر آنها هستیم که به طبع وظیفه 
ترجمه بدون اجازه آنها ارتباطی با ما ندارد و ما تنها 
ناشر فارسی آنها هس��تیم؛  اما در مورد کتاب هایی 
که همه مالکی��ت آن متعلق به حوزه هنری اس��ت 
 در بح��ث ترجمه نیز نظ��رات خودم��ان را اجرایی

 می کنیم. 

صدیقه کیانفر از حال و روز این روزهای خود سخن گفت و بیان کرد: 
من دو ماه بسیار سختی را پشت س��ر گذاشتم و در این مدت اوضاع 
جسمانی خوبی نداشتم. در این مدت کتفم به شدت دارای مشکل 
شده بود و حتی نمی توانستم دستم را تکان بدهم. نزد پزشک رفتم 
به من گفت شیء سنگینی بلند کرده ام؛  به هرحال من هم باید در 

منزل کار کنم و هم باید به کارهای بیرون از منزل بپردازم.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون و س��ینما بیان کردک��ه مدت زیادی را 
مجبور به استراحت بوده است و گفت: این استراحت طوالنی باعث 
شدکه روحیه ام هم خراب ش��ود؛ چون نمی توانستم بیرون بروم و 
یا پیاده روی کنم و اصال نمی توانس��تم هیچ کاری انجام دهم. من 
برای خوب ش��دن حالم باید ب��ه آب درمانی بروم؛ ام��ا پایین رفتن 
 از اس��تخر هم برای من که زمانی مربی ش��نا بوده ام س��خت شده 

است.
بازیگر س��ریال »گمگش��ته« با اش��اره به اینکه چند روزی اس��ت 
حالش بهتر ش��ده اس��ت یادآور ش��د: از روز چهارش��نبه توانستم 
برای گرفت��ن عک��س از کتف،گ��ردن و س��تون فقرات ب��ه دکتر 
 ب��روم و خ��دا را ش��کر می ک��ردم ک��ه بع��د از م��دت ه��ا دوباره

 توانس��ته ام راه بروم. با این حال این مدت ه��ر از چندگاهی گریه 
 می کردم؛ چراکه من در قدیم توان و قدرت بس��یاری داشتم و االن

 ندارم.این هنرمن��د نمایش ه��ا و برنامه های رادیویی با اش��اره به 
احوالپرس��ی های رادیویی ها در طول مدت استراحتش بیان کرد: 
در این مدت تنها کسانی که به یاد من بودند بچه های رادیو بودندکه 
حالم را می پرسیدند و حتی می خواس��تند به منزلم بیایند اما من 
حال خوبی نداشتم و نمی توانستم بپذیرم شان. وی که آخرین بار با 
سریال »خوب، بد، زشت« در تلویزیون حاضر شد از نبودش در این 

ک��رد: کس��ی رسانه گفت و بیان 
ت مرا ب��ه کار  ع��و  د

نمیکند 
فقط  و 

رادیویی ها هستند که از من می خواهند تا به برنامه ها بروم. همه مرا 
فراموش کرده اند اما من فکر نمی کنم در کارم خالفی کرده باش��م 

چراکه همیشه همه از من راضی بودند.
به سریال ها دعوتم نمی کنند

بازیگر سریال های »میوه ممنوعه« و »شب دهم« با اشاره به اینکه 
شاید بازی در سریال ها حالش را بهتر کندگفت: دکتر که رفتم از من 
پرسید که چرا خودت را به کاری مشغول نمی کنی و من گفتم چون 
دعوتم نمی کنند. فکر می کنم اگر به کار مشغول شوم شاید دردهای 
خود را هم فراموش کنم؛چراکه وقتی در منزل هستم بیشتر به درد 

کتف و شانه و... فکر می کنم.
 وی که ماه رمضان امس��ال در یک برنامه رادیویی برای بچه ها قصه

 می گفت، بیان کرد: رادیویی ها همیش��ه به فکر من هس��تند و مرا 
 به کارها دعوت می کنن��د و حتی حالم را می پرس��ند. معموال هم

 خیلی ها به دی��دن من می آیند با اینکه خان��ه کوچکی دارم. حتی 
گاهی بعضی از بچه های تئاتر و رادیو که با معرفت هستند تولدهای 
خود را اینجا می گیرند و من خیلی ناراحتم که این مدت نتواس��تم 
کسی را بپذیرم تا به منزلم بیاید. حتی یک ماه گوشی تلفن خانه را 
هم قطع کرده بودم؛ چون نه می توانستم با دستم تلفن را بردارم و نه 

می توانستم صحبت کنم و االن کمی حالم بهتر شده است.
هیچ آرزویی جز سالمتی ندارم

این هنرمند رادیو و تلویزیون ادامه داد: خدا را شکر می کنم که حالم 
بهتر شده اس��ت. بعد از خدا، دوس��تانم بچه های رادیو و تلویزیون 
هس��تند که نماینده هایش هس��تند و حال مرا خوب می کنند و از 
آنهایی که در این مدت نگرانم بودند و حال مرا می پرسیدند تشکر 

می کنم.
کیانفر در پایان بیان کرد: این روزها هیچ آرزویی جز سالمتی ندارم 
امیدوارم سالم باشم تا دیگران هم اذیت نشوند و حاال که حالم بهتر 

شده است نمی دانم چطور خداوند را شکر کنم.

 مسوول ترجمه هـای بی اجـازه
 کـیست؟

فقط اهالی رادیو به یادم هستند؛

گالیه  صدیقه کیانفر
 از بی مهر ی ها



خبر خبر 

رییس سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان 
برای چندمین س��ال متوالی رتبه ی دوم اجرای سیس��تم های تحت فشار 

را از آن خود کرد.
دکتر »ذبیح اهلل غریب« ، از کسب رتبه ی دوم اجرای سیستم های آبیاری 
تحت فشار برای چندمین سال متوالی توسط این استان خبر داد و افزود: 
چهارمحال و بختیاری با مس��احت حدود 16ه��زار و 400 کیلومتر مربع 
حدود یک درصد از مساحت کل کش��ور را شامل می  شود که از این میزان 
حدود 270 هزار هکتار قابلیت کشاورزی داشته که به علت کمبود آب در 
اس��تان اکنون تنها حدود 118 هزار هکتار از اراضی به صورت آبی و بقیه 

به صورت آیش، دیم و یا بایر است.
وی با اشاره به گزارش دفتر توسعه روش های نوین آبیاری کشور، گفت: تا 
پایان سال 93 بیش از46 هزار 400 هکتار از اراضی استان به سیستم های 
آبیاری تحت فشار مجهز شده اس��ت که 39.5 درصد از اراضی آبی استان 
را ش��امل می ش��ود و بعد از اس��تان هرمزگان در جایگاه دوم قرار دارد.به 
گفته ی وی، از کل اراضی تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار 13 
 هزار و 300 هکتار آبیاری موضعی و33 ه��زار و 100هکتار آبیاری بارانی

 است.
رییس سازمان جهاد کش��اورزی چهار محال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
شهرستان بروجن با تجهیز بیش از 17هزار هکتار در جایگاه اول در استان 
قرار دارد.وی اظهار کرد: امسال تجهیز حدود 6000 هکتار اراضی آبی به 
سیستم های آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری 

و شبکه های آبیاری در دست اجراست.
غریب در توصیه به کشاورزان گفت: کش��اورزان در انتخاب نمایندگان و 
پیمانکار اجرای ط��رح دقت و برای خرید وس��ایل از تولیدکنندگان مجاز 
دارای مج��وز از دفتر توس��عه س��امانه های آبیاری خری��داری کنند.وی 
هم چنین مشورت کش��اورزان با مروجین و کارشناس��ان مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان مربوطه، سازمان و کشاورزان خبره قبل از انجام هر 

اقدامی را خواستار شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی وگردشگری چهارمحال وبختیاری در آیینی باحضور فرمانده نیروی 

انتظامی استان معرفی شد.
دراین آیین از خدمات چهارساله اکبر کاویانی تقدیر و محمد چگینی با حکم 
از سرهنگ پاسدار محمد کربالیی حریری فرماندهی یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان فرمانده یگان حفاظت 
میراث استان چهارمحال وبختیاری معرفی ش��د.فرمانده نیروی انتظامی 
استان چهارمحال وبختیاری در این آیین گفت: حفاظت و حراست از میراث 
و آثار تاریخی، حفظ بناها و اشیای تاریخی و انتقال آن به نسل های آینده 
در گرو داشتن نیروی یگان حفاظت قوی و کارآمد و همکاری و تعامل بین 
دستگاه های مرتبط است .سردار نورعلی یاری افزود: باید آسیب های وارده 
به آثار تاریخی ومیراث فرهنگی احصا و راهکارهای مناسب برای مقابله با 

آسیب ها برنامه ریزی و تدوین شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال وبختیاری 
نیز گفت: هم اینک بیش از 600 اثر تاریخی و فرهنگی استان به ثبت ملی 
رسیده است.بهمن عسگری سوادجانی افزود: استان چهارمحال و بختیاری 
با بیش از پنج هزار اثر باس��تانی و تاریخی و همچنین بیش ازیکصد کانون 

گردشگری از استان های غنی کشور در زمینه تاریخی و فرهنگی به شمار
 می رود.وی ارتقا س��اختار حفاظت از می��راث فرهنگی و آث��ار تاریخی و 
همچنین افزایش تعداد گشت، نظارت و بازدیدها از این آثار را ازمهم ترین 
برنامه های حفاظتی عنوان کرد.محمد چگینی پیش از این در حوزه پلیس 
پیشگیری نیروی انتظامی چهارمحال وبختیاری مشغول فعالیت بوده است.

 فرمان��ده پلی��س راه چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: تصادف��ات 
منج��ر ب��ه ف��وت ای��ن اس��تان در پن��ج ماه��ه نخس��ت س��ال ج��اری، 
10 درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، کاهش داش��ته است.
 حم��زه رفیع��ی در کمیس��یون ایمن��ی و حم��ل و نق��ل ج��اده ای

 چهارمحال و بختی��اری اظهار داش��ت: در این مدت، تعداد فوت ناش��ی از 
تصادفات جاده ای در اس��تان 20 درصد کاهش پیدا کرده است.وی تاکید 
 کرد: در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری، اعم��ال جریمه ه��ای قانونی در 
چهارمحال و بختیاری 13 درصد نس��بت به سال گذشته افزایش نشان می 
دهد.رفیعی اف��زود: در این مدت، تع��داد برگه های صادر ش��ده جریمه در 
چهارمحال و بختیاری، 15 درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد: در پنج 
ماهه نخست سال جاری، برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی چهارمحال و 
بختیاری با تخلفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 12 درصد 

بیشتر شده است.
 بیشترین تصادفات جاده ای، بین ساعت 16 تا 21 رخ می دهد.

چهار محال و بختیاری دارنده رتبه دوم 
اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
چهارمحال وبختیاری معرفی شد

تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری 
10 درصد کاهش یافت

فرمانده انتظامی استان چهارمحال وبختیاری از اقدامات گسترده این نیرو برای برگزاری 
هرچه شکوه تر کنگره ملی شهدای استان، خبر داد .

سردار نورعلی یاری گفت: کمیته انتظامی کنگره 2438 شهید استان به محوریت فرماندهی 
انتظامی استان، با برگزاری جلسات منظم و تشکیل کارگروه انتظامی فعال، اقدامات زیادی 
انجام داده اس��ت.وی تصریح کرد: از فعالیت های انجام شده می توان به نامگذاری هر یک 

از دوره های آموزشی سرپرستی و 
تخصصی کارکن��ان پایور به نام 
یکی از شهدای ناجا با دعوت از 
خانواده معظم ش��هید و اهدای 
لوح و هدی��ه در زم��ان افتتاح 
ه��ر دوره، دیدار و سرکش��ی از 
خانواده های معظم ش��هدا طی 
برنام��ه زمانبندی ش��ده همراه 
با اه��داء هدایا توس��ط فرمانده 
انتظام��ی اس��تان، معاونی��ن، 
مدی��ران، روس��ا و فرمانده��ان 
انتظامی شهرس��تان های تابعه، 
ایجاد یادمان ش��هدا در ورودی 
س��اختمان س��تاد فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان، معاونت ها، 
پلیس های تخصصی، کالنتري ها 
و پاسگاه ها، شرکت مستمر در 
جلس��ات س��تاد کنگره شهدا 
 و تعام��ل و هم��کاری ب��ا دیگر 
کمیته های ستاد کنگره شهدا 

اشاره کرد.
انتظام��ی  کمیت��ه  ریی��س 
اس��تان ش��هدای   کنگ��ره 

بختی��اری،  و  چهارمح��ال   
آوری  جم��ع  از  همچنی��ن 
وصیت نامه ه��ا، زندگ��ی نامه و 
تصاویر 143 ش��هید فرماندهی 

انتظامی اس��تان به منظور تدوین و چاپ کتاب ش��هدا با هم��کاری و تعامل دفتر تحقیق 
و پژوهش فرماندهی انتظامی اس��تان و کمیته تحقیق و پژوهش کنگره ش��هدا خبر داد.

سردار یاری، افزود: طراحی و همسان سازی تصاویر ش��هدای ناجا در ابعاد مختلف جهت 
چاپ بر روي بنر و پوستر و ایجاد نمایشگاه در محل دائمی موزه دفاع مقدس استان، درج 
تصاویر و زندگي نامه و وصیت نامه های ش��هدای ناجا در س��ایت نیروی انتظامی استان، 
روزنامه های کثیراالنتشار و نشریات استانی با 
همکاری معاونت اجتماعي از دیگر اقدامات 
این کمیته اس��ت .فرمانده انتظامی استان، 
با اش��اره به اعالم فراخوان مقال��ه و کتاب از 
طریق اتوماس��یون اداری به کلیه یگان های 
ناج��ا در س��طح کش��ور و درج در س��ایت، 
پیگیری مصوبات ستاد کنگره و ابالغ دستور 
و معرفي مس��وول کمیته فرهنگی س��تاد 
کنگره به سرپرس��تی بانک قوامین و پلیس 
راه اس��تان در خصوص اختصاص بیلبردها 
و تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهرها 
و ایس��تگاه های پلیس راه در س��طح استان 
همچنین تهیه و تدوین و ابالغ دستورالعمل 
بزرگداشت س��رداران، فرماندهان و2438 
شهید اس��تان به کلیه یگانهاي تابعه تحت 
االمر به منظور الگو سازی برای نسل جوان 
و حفظ ارزش ها و آثار معن��وی آن و ترویج 
فرهنگ و تفکر بس��یجی در جامعه هدف و 
آمادگی کلیه یگان ها جهت برگزاری هرچه 
با ش��کوه تر کنگره ش��هدا از جمله اقدامات 
دیگر کمیته انتظامی کنگره شهدا می باشد.

وی در پای��ان از ایجاد نمایش��گاه در محل 
اجالس��یه کنگره خبر داد و پی��ش بینی و 
تهیه و تدوین ط��رح تامین نظ��م و امنیت 
 برگزاری کنگره شهدا با استفاده ازتوان کلیه

 یگان ه��ای انتظام��ي را از دیگ��ر اقدامات 
فرماندهی انتظامی استان عنوان کرد.
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ابالغ اخطاریه ماده 101
ابالغی��ه:  ش��ماره   8900400200400058/1 پرون��ده: ش��ماره   6/301
139405102004002222 شماره بایگانی پرونده:8900121/2 بدینوسیله به بدهکار 
پرونده شرکت فرانیک رایانه اصفهان که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی: اصفهان 
– چهار راه آپادانا، خیابان سپهساالر مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که 
طبق تقاضای بستانکار بانک ملی )شعبه اصفهان( مورد وثیقه، ششدانگ پالک ثبتی به 
شماره 4859/256 واقع ر بخش 5 ثبت اصفهان موضوع سند رهنی شماره 148921-

87/03/21 تنظیمی دفترخانه ش��ماره 15 اصفهان متعلق به آقای غالمعلی فرزانه و 
ش��ماره که در مقابل طلب آن بانک در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 4/092/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 
آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شمار اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج 
آگهی باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد ه 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب 
مقرر فوق اعتراض نرس��ید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد شد. م/الف: 

17176 – رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100350706060 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/300
9209986793700857، شماره بایگانی ش��عبه: 930205، در خصوص تجدید نظر 
خواهی محمد حس��ن روحانی و مصطفی داوری فرزندان اسداله به طرفیت خوانده 
علیرضا سواری و نور اله تجویدی و محمد موسویان ناهید شیرازی نژاد به خواسته 
تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا 
که نامبردگان تجدید نظر خواندها علیرضا سواری و نور اله تجویدی و محمد موسویان 
ناهید شیرازی نژاد مجهول المکان می باش��د به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 
10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به 
کالسه 9209986793700857 ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به 
دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال 
می گردد. م/الف: 17260  مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100351104378 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6/297
9309980351100757، شماره بایگانی ش��عبه: 930859، مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: علی اسماعیلی فرزند حسین به نش��انی: شهرستان اصفهان، سه راه پینارت 
روبروی مجتمع ده طبقه جنب شهرک زاینده رود، مدارک پیوست: در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقای امینی بطرفیت شما نس��بت به دادنامه شماره 1554 صادره از این 
شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می 
شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطار به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظرارسال 

می گردد. م/الف: 17277 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/293 ش��ماره صادره: 1394/04/95674، چون تمامی شش��دانگ یک باب خانه به 
شماره پالک 1383 فرعی از پالک ش��ماره 141 واقع در باغستان پایین طرق بخش 
11 ثبت نطنز که طبق سوابق و به موجب رای ش��ماره 139360302033001512 – 
1393/11/28 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
سهم آقای اصغر جاللیان فرزند حسین برقرار گردیده است و بنامش در جریان ثبت 
می باش��د و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز 1394/07/23 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م/الف: 173 – رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

6/292 شماره صادره: 1394/04/95364، چون ششدانگ قطعه زمین محصور پالک 

ش��ماره 564 فرعی از25- اصلی واقع در چیمه بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام ولی اله موذنی چیمه در /جریان ثبت و عملیات تحدید حدود  قانونی 
آن به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 94/07/19 ساعت 10 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد. م/الف: 172 – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
اخطاریه

2/296 شماره پرونده 93-2588 ش3 خانم فاطمه منصوری به نشانی مجهول المکان 
محل حضور شعبه 3 شورای حل اختاف اصفهان واقع در سجاد اول حاج رحیم ارباب 
وقت حضور ده روز پس از ابالغ علت حضور ظرف مهلت فوق جهت تبادل لوایح نسبت 
به دادنامه 94/5/21-945 اقدام نمایید. م/الف: 17244- دفتر شعبه سوم مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100352702214 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/311
9409980352700012، شماره بایگانی شعبه: 940559، خواهان حسین دوات ساز 
اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر معینی به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان )101 جزایی سابق( واقع در اصفهان – خ 
چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان – طبقه 
3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالس��ه 9409980352700012 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/08/06 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستو ضمایم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م/الف: 16816- مدیر دفتر شعبه 1 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100351803606 ابالغی��ه:  ش��ماره   6/309
9409980351800746، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940857، خواهان ناهید باباعلی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده صولت ربیعی به خواس��ته ثبت واقعه ازدواج تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه 
خانواده شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980351800746 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/08/05 و 
ساعت 10:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد. م/الف: 17265- مدیر دفتر شعبه 18 عمومی حقوقی 

خانواده شهرستان اصفهان
اجراییه

6/353شماره اجراییه:9410420351200169 شماره پرونده:9309980351200743 
شماره بایگانی شعبه:930763 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9309970351201850 محکوم علیهما 1- مصطفی عقیلی 
به نشانی شهرستان اصفهان، خ جی نرس��یده به فلکه خوراسگان نرسیده به پایگاه 
نیروی انتظامی منبع کانال آب کارخانه یخ جی 2- مهدی یزدانی فرزند علی مختار به 
نشانی تهران، خ قیطریه خ اسداله گودرزی پ 28 ط همکف محکوم اند به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 6/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ س��ر رسید 1391/03/20 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان احمدرضا فرخ پور فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان کوی سپاهان خ 

9 پ 39 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 10000000 ریال در حق صندوق دولت. به محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت ه��ای مالی مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائید.م الف: 16219 دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجراییه
6/354شماره اجراییه:9410420351200170 شماره پرونده:9109980351201074 
شماره بایگانی شعبه:911085 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9309970351200277 محک��وم علیه امیررضا مومنی 
نهجیری به نشانی اصفهان بهارستان بلوار ایثار خ فرهی احسان دست چپ احسان 
شماره 13 پ 480 محکوم اس��ت به پرداخت 108/150/000 ریال بابت خواسته اول 
)مطالبه اجرت المثل( 6/000/000 ریال بابت خواسته دوم )مطالبه خسارات وارده به 
مورد اجاره( 1/750/000 ریال بابت خواسته س��وم )مطالبه مبلغ قبوض گاز و تلفن 
مورد اجاره( 4/400/000 ریال بابت اصل خواسته چهارم )مطالبه هزینه تخلیه مورد 
اجاره( و 1/430/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی در حق خواهان اسماعیل 
نیکپور به نشانی اصفهان چهارباغ پایین خ جامی بن بست آیت اله زاهد نجفی پ 19/1 و 
نیم عشر اجرایی به مبلغ 6015000 ریال در حق صندوق دولت. به محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائید.م الف: 16221 دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/355شماره اجراییه:9410420350500234 شماره پرونده:9309980350501181 
شماره بایگانی شعبه:931274 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970350500369 محکوم علیه سید فرهاد حسینی به 
نشانی اصفهان، خ امام خمینی، عاشق آباد، جنب مسجد، منزل شخصی محکوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/960/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر و تادیه وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان پرداخت در حق محکوم له 
عبداله محسنی حسین آبادی فرزند علی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، ابتدای هشت 
بهش��ت غربی، مجتمع فردوس طبقه اول، واحد1 و پرداخ��ت 10/000/000 ریال نیم 
عشر بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد 

اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16240 دفتر ش��عبه 

5دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/356شماره اجراییه:9410420361700231 شماره پرونده:9309980361701048 
شماره بایگانی شعبه:931069 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9410090361701885 و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970361700307 
محکوم علیهم 1- بهزاد س��عیدی  2- صائب مصلح هر دو مجهول المکان محکوم اند 
به استرداد یک دس��تگاه خودرو زانتیا به ش��ماره انتظامی 835 و 35- ایران 13 در 
حق خواهان علی عسگر محمودی فرزند علی بنده به نش��انی اصفهان خیابان هزار 
جریب کوی امام جعفر صادق کوچ��ه1 پالک 20 و نیز پرداخت نیم عش��ر دولتی به 
مبلغ 2/550/000 ریال در حق صدوق دولت. به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد 
به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 

16228 دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه

6/357شماره اجراییه:9410420351200181 شماره پرونده:9309980351200361 
شماره بایگانی شعبه:930367 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351201387 محکوم علیهم 1- علوی عبداله زاده 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ ش��ریف واقفی روبروی قنادی نگار مجتمع صبا ط 
2 واحد 4  مجهول 2- منصور مهدیان اصفهان نجف آباد رحمت آباد خ امام مجهول 
3- احسان لرکی به نشانی اصفهان بهارستان خ الفت مجتمع کیهان مجهول 4- حجت 
نیک نژادی به نشانی اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوی جنت کوی بوستان پ 30 
مجهول 5- نگار عروجن به نشانی اصفهان خ آتش��گاه کوی 11 ک سعادت بن بست 
صلح مجهول محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخ��ت مبلغ 430/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 24/7000/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هم چنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان بانک مهر اقتصاد 
به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 21500000 
ریال در حق صندوق دولت . به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن��را به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16218 دفتر شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: یک هزار و 500 نفر از سراسر کشور، میهمان کنگره ملی شهدای 

استان هستند.
خدابخش مرادی نافچی، کمیته اقشار ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای 
چهارمحال وبختیاری اظهار داش��ت: یک هزار و 200 نفر از مردم استان 
در برگزاری هر چه بهتر این کنگره ملی مش��ارکت دارند.وی تأکید کرد: 
به منظ��ور ارتقای برنامه ریزی ب��رای برگزاری هرچه بهت��ر کنگره ملی 
ش��هدای چهارمحال و بختیاری، از 20 ش��هریور تا 20 مهر سال جاری، 
هیچ همایش��ی برگزار نمی ش��ود.مرادی نافچی اف��زود: تمامی اعضای 
کمیته اقشار ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری، 
 باید تا پای��ان وقت اداری روز یکش��نبه، 22 ش��هریور، نس��بت به ارائه

 برنامه ها به دبیرخان��ه این کمیته، واقع در معاونت سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اقدام کنند.وی تصریح کرد: برای برگزاری مطلوب 
کنگره ملی ش��هدای چهارمحال و بختیاری، باید فضای همدلی، وفاق، 
وحدت و محبت تقویت شود.کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری، 
15 مهر س��ال جاری، همزمان با س��الروز س��فر مقام معظم رهبری به 

شهرکرد، در مصالی امام خمینی )ره( برگزار می شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

تدوين طرح تامين نظم  
و  امنيت كنگره شهدای 

چهارمحال و بختياری

هزار و500 نفر از سراسركشور  ميهمان كنگره ملی 
شهدای چهارمحال وبختياری هستند
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این کمپانی در میان محصوالتی که کمابیش توج��ه طرفدارانش را به خود جلب کرد از 
تبلت جدیدش با نام آی پد  پرو رونمایی کرد که با نمایش��گر 12/9 اینچی کم از لپ تاپ 

ندارد.
موضوعی که در این میان سرو صدای زیادی به پا کرد شباهت این دستگاه به سرفیس 
مایکروسافت بود؛ به ویژه اینکه این محصول اپل نیز مانند سرفیس مایکروسافت از قلم 
و کاور کیبورد پشتیبانی می کند. مایکروسافت هنگام رونمایی از سرفیس پرو اعالم کرد 
که می خواهد تبلت را جایگزین لپ تاپ کند و حاال اپل هم پس از یک سال و اندی به این 

نتیجه رسیده که با آی پد پرو مرزهای میان تبلت ها و لپ تاپ ها را بردارد.
هرچند که از زمان معرفی سرفیس پرو سه حدود یک سال و نیم می گذرد اما همچنان 
مشخصات سخت افزاری و سیستم عامل به روز شده  آن باعث می شود که بتوان همچنان 
روی آن به عنوان محصولی قدرتمند و زیبا حساب باز کرد و حتی قابلیت این را دارد که 
با آخرین محصول اپل که در نوع خود غول دنیای فناوری محس��وب می شود به رقابت 
بپردازد.  ش��اید رقابت میان این دو بیش از آنکه رقابت میان برندها باشد، رقابت بین دو 
اکوسیستم متفاوت است که هریک نرم افزارها و شکل و شمایل خاص خود را می پرورانند.

در سویی ویندوزی قرار دارد که با وجود سن و سال بسیار زیادش، برای صفحات لمسی 
چند سالی بیشتر تجربه ندارد و در سوی دیگر iOS قرار دارد که از همان ابتدا راه و رسم 
خود را با لمس صفحه نمایش آغاز کرد و به نوعی بهینه تر از ویندوز در این بخش ایفای 
نقش می کند. در واقع موضوعی که در این بین مطرح است این است که مقایسه این دو 
محصول شاید چندان هم اصولی و درست نباشد؛ چراکه در بحث سیستم های  عامل  ما 
با یک سیستم عامل موبایل و در طرف دیگر با سیس��تم عامل لپ تاپ روبه رو هستیم و 
موضوع دیگر اینکه اگر بنا به مقایسه باش��د آی پد پرو را باید با سرفیس پرو ۴ که در راه 
است و به احتمال زیاد تا کمتر از یک ماه دیگر رونمایی می شود مقایسه کنیم؛ چراکه اپل 
بیش از یک سال بعد از معرفی سرفیس پرو ۳ زمان داشته تا محصول خود را با تغییرات 
جدید در دنیای فناوری روانه بازار کند و حاال قرار است سرفیس پرو۴ با نسخه  جدیدی از 
ویندوز 10 که با ویژگی های منحصربه فردش توجه همه را به خود جلب کرده است معرفی 
شود. با تمام این احوال سرفیس پرو۳ همچنان یکی از مدعیان رقابت با آی پد پرو است و 
می تواند در بخش هایی پا به پای این تبلت قدرتمند اپل رقابت کند و حتی از آن جلو بزند.

این دو محص��ول در حال حاضر در کفه ترازوی بس��یاری از طرف��داران تکنولوژی قرار 
گرفته اند و بازار مقایسه این دو داغ است.

 مایکروسافت سرفیس پرو۳
آخرین نسل سرفیس پرو، تالش مایکروسافت برای س��اخت ابزاری است که هم نقش 
تبلت را ایفا کند و هم جایگزین مناسبی برای لپ تاپ باشد که این شرکت در این حوزه 

کمابیش هم موفق بوده است. صفحه نمایش باکیفیت، قلم استایلوس و کیبورد هیبریدی 
میزان فروش این محصول را از مرز میلیون ها عبور داده و تبدیل به پرفروش ترین سرفیس 

مایکروسافت پس از گذشت سه نسل از این خانواده شده است.
  سرفیس پرو ۳ یک تبلت 12 اینچی مجهز به پردازنده  x86 اینتل است. این محصول به 
پردازنده  Core i۳ یا Core i5 یا Core i7 اینتل از سری U مجهز شده است و از این 
بابت قدرت و بازده مشابه اولترابو ک ها را ارائه می کند و از آنجا که پردازنده  ارائه شده در 
این تبلت از خانواده هسول اینتل اس��ت، طول عمر باتری مناسبی را نیز فراهم می کند. 
قاب اطراف دستگاه و بدنه پشتی از آلومینیوم ساخته شده اند و کیفیت ساختی در حد و 

اندازه های یک محصول لوکس را به نمایش می گذارد.
س��رفیس عالوه بر وای فای و بلوتوث ورژن ۴ که الزمه از پیش تعریف شده تبلت است، 
یک پورت USB۳، پ��ورت تصویر و یک درگاه میک��رو اس دی دارد. این قابلیت یکی از 
مزیت های سرفیس پرو است که کاربر را از اس��تفاده از کابل های OTG یا حافظه های 

مخصوص بی نیاز می کند.
مایکروسافت برای این محصولش با همکاری اینتل سیستمی را طراحی کرده است که 
صدای فن و فشار هوای آن را حذف می کند. در واقع مایکروسافت یک فن بسیار بی صدا 
و باریک را در سرفیس به کار برده و توانسته با توان محدود آن، نیاز پردازنده های اینتل 
را نیز برآورده کند. این امر باعث می شود تا س��رفیس از توان سخت افزاری یک لپ تاپ 
برخوردار ش��ود، اما در ظاهر یک تبلت، نکاتی منفی همچون صدای فن و فشار هوا را از 

خود بروز ندهد.
برای استفاده از قلم سرفیس پرو کافیست تا دکمه آن را فشار دهید تا سرفیس روشن شده 
و اپلیکیشن یادداشت برداری به سرعت اجرا شود. پس از نوشتن یادداشت تان کافیست 
دکمه آن را دوباره فشار دهید تا نوشته شما به لطف اپلیکیشن OneNote هم در تبلت 

و هم در فضای ابری OneDrive مایکروسافت ذخیره شود.
عالوه بر این می توانید با دوبار فش��ردن دکمه دوربین را اجرا کرده و عکسی برای اضافه 

کردن به یادداشت تان بگیرید. 

آی پد پرو
 ش��رکت اپل با عرضه آی پد 9/ 12 اینچی، صفحه نمایش رتینا وپردازنده ای که دوبرابر 
قدرتمندتر از تبلت قدرتمند قبلی اپل است و همچنین بازتعریف تکنولوژی مولتی تاچ، 

آی پد پرو بهترین تبلت خود را معرفی کرد.
 A9X اپل روی این تبلت 6/9 میلی متری  جدیدترین نس��ل پردازنده های خود یعنی  
را به کار گرفته که به نوعی نسل س��وم پردازنده های 6۴ بیتی طراحی شده برای کالس 

کامپیوترهای دسک تاپ است.
 اپل می گوید باتری این تبلت تا 10 ساعت عمر دارد و این با توجه به سرعت پردازش باال 

و کیفیت فوق العاده صفحه نمایش آن بسیار قابل توجه است.
iPad Pro همچنی��ن دارای تکنول��وژی وای فای 802.11ac  اس��ت که باعث اتصال 
سریع به ش��بکه های پرسرعت می ش��ود و س��رعت دانلودی تا 866 مگابیت بر ثانیه را 
پشتیبانی می کند. همچنین با پشتیبانی از 20 باند فرکانسی LTE این تبلت تا سرعت 
150 مگابیت بر ثانیه را تحت شبکه LTE عرضه می کند. تبلت اپل همچنین مجهز به 

چهاربلندگو است تا صدایی واضح و قدرتمند را تولید کند. 
  و اما قلم اپل که در کنار این تبلت برای نخستین بار در محصوالت اپل عرضه شد؛ این قلم 
که اپل آن را اپل پنسل خواند سر و صدای زیادی به پا کرد و انتقادهایی هم به همراه داشت. 
این قلم از طریق Smart Connector اطالعات را توسط یک اتصال مغناطیسی روی 
صفحه نمایش آی پد منتقل می کند. اپل پنس��ل از طریق خود آی پد خیلی سریع شارژ 
می شود. اپل گفته 15 ثانیه اتصال باعث کارکرد نیم ساعته این استایلوس اپل می شود.  

قیمت این قلم 99 دالر است که درمقایسه با قلم ۴9 دالری سرفیس قیمت باالیی دارد.
اپل همچنین به تبعیت از سرفیس کیبوردی برای استفاده روی این آی پد عرضه کرده 
است هرچند فیل شیلر گفته این کیبورد شبیه هیچ کیبورد دیگری نیست که تا به حال 
استفاده کرده اید. او معتقد است راحتی اس��تفاده از این کیبورد به حدی است که شما 
راحتی کیبورد سرفیس مایکروسافت را فراموش می کنید. همچنین این کیبورد با سه 
درگاه اتصال به راحتی به آی پد متصل می شود. قیمت این کیبورد هم 169 دالر است. 
اپل پنسل از طریق پورت Lightning آی پد پرو شارژ می شود. این قلم در 15 ثانیه برای 
حدود ۳0 دقیقه شارژ می شود و برای کامل شارژ شدن فقط به شش دقیقه زمان نیاز دارد 

که در این صورت 12 ساعت می تواند فعال باشد.
اپل پنسل فقط با آی پد پرو کار می کند و این یعنی حتی ش��ما نمی توانید این قلم را به 
عنوان یک قلم معمولی هم روی آی فون و آی پد استفاده کنید. هرچند قلم سرفیس پرو 
 هم فق��ط روی این محص��ول کار می کند و نمی ت��وان از آن در هی��چ دیوایس دیگری 

استفاده کرد.

 3 Pro مقایسه سرفیس

 Pro و آی پد

خبر 

 پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت آزمایشگاهی نانوکاتالیست هایی شدند که در 
افزایش راندمان تولید ترکیبات رنگی با پای��داری مکانیکی و حرارت باال عملکرد 

مناسبی دارند.
ترکیبات آزو در واقع رنگ هایی »azo dyes« با پایداری باالی مکانیکی و حرارتی 
هس��تند که به طور گس��ترده در صنایع رنگ و نس��اجی به کار گرفته می شوند. 
همچنین از این ترکیبات به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ساختاری در صنعت 

داروسازی نیز به عنوان حامل دارویی استفاده می شود.
 اشکان شمالی یکی از مجریان این طرح گفت: در این کار پژوهشی از نقاط کوانتومی 
گرافن اصالح شده به عنوان معرف و نانوکاتالیستی برای سنتز ترکیبات آزو استفاده 
شده است که طبق نتایج حاصل شده، اس��تفاده از این نانوساختار منجر به بهینه 

شدن روش تولید ترکیبات آزو شده است.
وی با بیان اینکه در واقع در یک مدت زمان کوتاه و با صرف حداقل هزینه، راندمان 
بسیار باالتری از فرایند تولید محصول به دس��ت آمده است، اظهار داشت: تبدیل 
ترکیبات آمینی به نمک های دیازونیوم اولین مرحله در فرایند سنتز ترکیبات آزو 
اس��ت که در این کار، با اصالح نقاط کوانتومی گرافن، از آن ها به عنوان منبع یون 

نیتروزونیوم جهت این مرحله استفاده شده است.
وی ادامه داد: بنابراین نیاز به استفاده از سدیم نیتریت که یک ترکیب بسیار سمی 
است، از بین رفته است. عالوه بر آن با توجه به وجود گروه های عاملی به کار رفته 
در نانو س��اختار کوانتومی گرافن، این نقاط نقش یک کاتالیست اسیدی را داشته 
و موجب حذف استفاده از اسیدهای معدنی به عنوان کاتالیست های عمومی شده 
است. استفاده از اسیدهای معدنی آسیب های جبران ناپذیری را به محیط زیست 
وارد می کند. شمالی عنوان کرد: سنتز و بررسی این نانوساختارها بر اساس اصول 
شیمی سبز طراحی شده و تمامی فرآیندها بر پایه  صرف زمان کمتر برای رسیدن 
به محصوالت با راندمان باال، بدون آسیب زدن به محیط زیست صورت گرفته است.

به گفته  وی، در روند این مطالعات پس از س��نتز نقاط کوانتومی گرافن، سطح آن 
به کمک گروه های عاملی کربوکسیلیک اسید و با استفاده از فرآیندهای شیمیایی 
اصالح ش��د. همچنین مشخصات س��اختاری این نانوس��اختارها به کمک پراش 
 اشعه ی X، میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM( و اسپکتروسکوپی مادون قرمز

 )FT-IR( مورد بررس��ی قرار گفت. در نهایت ترکیبات آزو با استفاده از این نانو 
ساختارهای گرافنی تهیه شدند و میزان افزایش راندمان فرایند محاسبه شد.

نانوکاتالیست هایی برای تولید
 ترکیبات رنگی ساخته شد

ظرف هفته های اخیر شاهد انتشار اعداد و ارقامی رسمی از سوی مایکرو 
سافت بودیم که مجموع آن ها نش��ان از اس��تقبال کاربران کامپیوتر از 
ویندوز جدید این ش��رکت یعنی ویندوز 10 داشت. بر طبق آمار مذکور، 
ویندوز 10 تا هفته پایانی ماه آگوس��ت بر روی دس��تگاه های مبتنی بر 
ویندوز 75 میلیون کاربر مختلف نصب شده است که این کاربران از لحاظ 

جغرافیا در 192 کشور مختلف پراکنده شده اند. 
به این ترتیب ویندوز 10 در همین ماه های ابتدایی عرضه خود، در مکان 
چهارم ویندوز های پر مخاطب )پس از ویندوز 7 ، 8.1 و XP( قرار گرفته 
اس��ت و حتی گفته می ش��ود که تعداد کاربران ویندوز 10 ، به زودی از 
مرز 100 میلیون کاربر نیز عبور خواهند کرد. با این حال به تازگی اخبار 
جالبی مبنی بر نحوه نصب ویندوز 10 بر روی ویندوز های قدیمی تر به 
گوش می رس��د. این که فایل های نصبی ویندوز جدید مایکرو سافت به 
صورت خودکار و حتی بدون اجازه ی کاربران بر روی سیستم آن ها سوار 

خواهند شد!
همچنین وب سایت انگلیسی زبان »بازجو« خبر از این داد که فایل های 
مربوط به نصب ویندوز 10 به ش��کل خودکار و بدون اج��ازه ی کاربران 
 )و حتی بی آن که آن ها متوجه چنین امری بش��وند( بر روی سیس��تم 
عامل های قدیمی مبتنی بر ویندوز کاربران دانلود خواهد شد. بر اساس 
گفته های وب سایت مذکور، این موضوع  به تازگی توسط یکی از کاربران 
این وب سایت اعالم شده و او از این موضوع حسابی گله مند بوده است. 
به نظر می رسد که این کاربر پس از مش��اهده اخطار های پی در پی در 

بخش آپدیت ویندوز خود مبنی بر این که »آپگرید به ویندوز 10 نا تمام 
باقی ماند« متوجه فایل پنهانی نس��بتاً حجیمی با حجم سه و نیم گیگا 
بایت در قالب یک پوشه بر روی سیس��تم کامپیوتری خود شد که عنوان 
»$Windows.~BT« را یدک می کشید. به این ترتیب او متوجه شد 
که فرآیند دانلود ویندوز 10 بر روی کامپیوتر ش��خصی اش بی آن که او 
تقاضایی برای انجام آن داده باشد به طور خودکار و به شکل پنهانی صورت 
می گرفته و با هر بار روشن کردن سیستم کامپیوتری، این عمل به شکل 

مداوم از نو آغاز می شده است.
از همین رو او که از این امر حس��ابی شگفت زده ش��ده بود با وب سایت 
بازجو تماس گرفت تا توس��ط متخصصان این وب سایت از واقعیت امر با 

خبر شود. 
به نظر می رس��د که فایل اصلی نصب ویندوز 10 که به شکل خودکار و 
بدون اجازه کاربران بر روی سیستم آن ها نصب می شود چیزی نزدیک 
به ش��ش گیگا بایت حج��م دارد و در این جا به علت باال نبودن س��رعت 
اینترنت کاربر مذکور، هر بار این فایل به ش��کل ناقص دانلود شده است. 
بر اس��اس گفته های این کاربر، او از یک س��رویس اینترنتی DSL کم 
سرعت اس��تفاده می کند و به مدت یک هفته با کند ش��دن قابل توجه 
سرعت اینترنت خود مواجه بوده اس��ت )قابل توجه کسانی که در ذهن 
 خود تصور م��ی کنند فرنگ نش��ینان همگی از اینترنتی با س��رعت نور 
بهره می برند!(. تا این که او عاقبت ایراد کار را پیدا کرد و متوجه ش��د که 
این کندی سرعت به علت فرآیند دانلودی بوده که طی روز های متمادی 

و بدون اطالع او، در پس زمینه سیس��تم کامپیوتری اش در جریان بوده 
است. به موجب این اعتراض، وب س��ایت مذکور این پرسش را با مایکرو 
سافت مطرح س��اخت که آیا رس��یدن به این آمار 75 میلیونی در نصب 
ویندوز 10، در اثر همین اجبار و دانلود های بی اجازه بوده اس��ت؟ و این 
هم پاسخ مایکرو سافت: »برای اشخاصی که ویژگی آپدیت خودکار را از 
بخش آپدیت های ویندوز خود فعال کرده باشند، ما توسط دانلود خودکار 
فایل های نصبی وین��دوز 10 ، کمک می کنیم تا اب��زار هایی که قابلیت 
 ارتقا به این ویندوز را دارن��د بتوانند در صورت عالقه به ویندوز 10 ارتقاء 

یابند.
» البته پاسخ مایکرو س��افت دلیل اصلی این اقدام را به طور کامل روشن 
نمی سازد؛ چون اگر کاربری مایل به نصب ویندوز 10 بر روی ویندوز های 
قدیمی تر خود باشد، به ش��کلی خود خواسته این کار را انجام می دهد و 
دیگر نیازی به دانلود اجباری فایل های نصبی ویندوز به ش��کل پنهانی 
 احساس نمی ش��ود. چه بس��ا برخی ابزار های دیجیتال نظیر تبلت ها یا

 تلفن های هوش��مند مبتنی بر ویندوز، دارای حافظه داخلی محدودی 
هس��تند و اش��غال ش��دن حافظه این ابزار ها توس��ط یک فایل حجیم 
ناخواس��ته، نمی تواند نکته چندان جالبی به نظر بیاید. با این حال شاید 
 تنها راه برای فرار از این دانلود های ناخواسته توسط کاربران ویندوز هایی
  نظیر 7 یا 8/1 غیر فعال کردن بخش آپدیت خ��ودکار در این ویندوز ها
  باش��د که البته آن هم مش��کالت خاص خ��ود )محروم ش��دن از نصب

 بسته های امنیتی جدید( را دارد.

ویندوز 10 به شکل خودکار و پنهانی بر روی 
کامپیوتر شما نصب می شود!

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان گفت: کارآفرینی 
در اصفهان باید به سمت نظام صنفی رایانه ای برود.

حس��ین سیس��تانی در رویداد کارآفرینی هم ن��ت در زمین��ه فناوری 
اطالعات و ارتباطات اظهارداش��ت: در ش��هر اصفهان ب��ا توجه به حضور 
 سرمایه  گذاران متعدد و خوش فکر و همچنین ویژگی های سازمان نصر 
)نظام صنف��ی رایان��ه ای( ظرفیت جذب و توس��عه فوق الع��اده ای برای 
کارآفرینان وجود دارد. وی با اشاره به عدم شکوفایی و رونق کار تیمی در 
کشور ادامه داد: متأسفانه میزان کارهای گروهی بین ایرانیان پایین است، 
گرچه اتفاق های بس��یار مثبتی در صورت ادامه کارهای مبتنی بر گروه 
در کشور رخ داده است.  معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی استاندار 
اصفهان افزود: گاهی یک پافش��اری کوچک، تحمل مشکالت و مدیریت 
چالش ها همراه با همگرایی و همفکری در م��ورد ایده و موضوع می تواند 

گروه های کوچک را تبدیل به شرکت های بزرگ کند.
وی با بیان اینکه خودباوری کلید استفاده از همه ظرفیت ها و رفع کننده 
بسیاری از مشکالت است، اضافه کرد: باید به خود متکی باشیم تا از فرصت 
سوزی در کشور جلوگیری کنیم و با توجه به هوش وافر و ذکاوت ایرانیان، 
درست نیس��ت که مردم ایران با س��ابقه فرهنگی و تاریخی خود در مقام 
وابستگی به بیگانگان بمانند. سیس��تانی اعالم کرد: اگر جوانان در بستر 
رشد و توس��عه قرار گیرند در کنار اس��تادان ایرانی می توانند کشور را از 
وابستگی های موجود به کشورهای دیگر از بین ببرند. وی در مورد رویداد 
هم نت  ICT تاکید کرد: این رویداد درصدد ایجاد همگرایی، هم نشینی و 
هم دلی جوانان متخصص و سرمایه گذاران است و با ایجاد محیط مشاوره 

و افزایش خودباوری در جوانان سعی می شود تا ایده ها به سرمایه برسد.

به هیچ وجه نمی توان باگ های متعدد سیستم عامل اندروید در مدیریت 
اپلیکیشن و سرویس ها را نادیده گرفت، به خصوص در شرایط فعلی که 
میزان اس��تفاده کاربران از گوشی هوش��مند و تبلت ها به شدت در حال 
افزایش بوده و کمتر محصولی قادر به ش��ارژدهی یک روز کامل خواهند 
بود. محققین به این نکته اشاره می کنند که اپلیکیشن ها به هیچ وجه در 
سیستم عامل اندروید به طور کامل از سرویس دهی خارج نمی گردند و به 
همین دلیل حتی زمانی که از گوشی هوشمند خود استفاده نمی کنید، 
این اپلیکیشن ها اجازه استراحت به دس��تگاه محبوب اندرویدی شما را 

نمی دهند.
در صورتی که به لیست سرویس و اپلیکیش��ن های فعال در پس زمینه 
سیستم عامل اندروید مراجعه کنید به طور حتم شگفت زده خواهید شد، 
به این دلیل که تعداد این موارد فراتر از حد تصور ش��ما می باشد. حتی با 
خروج از اپلیکیشن ها، برخی از سرویس های مرتبط همچنان در پس زمینه 
سیستم عامل در حال اجرا هستند که این موارد به تنهایی 16 درصد روی 
مصرف باتری گوشی هوشمند ش��ما تاثیر گذار خواهند بود. ابزاری با نام 
Hush که توسط محققین توسعه یافته به سادگی می تواند اپلیکیشن 
 Sleep های پس زمینه را غیر فعال کرده تا گوشی یا تبلت شما به حالت
رفته و مصرف باتری به می��زان 16 درصد بهبود یاب��د. زمانی که صفحه 
نمایش گوشی یا تبلت خاموش می شود، دستگاه باید به صورت خودکار 
به حالت Sleep منتقل شود، اما سرویس های پس زمینه چنین امکانی را 
فراهم نمی آورند و در نتیجه مصرف باتری در این شرایط نیز همچنان در 

وضعیت بدی قرار دارد. 

 وزارت ارتباطات قصد راه اندازی اپراتوره��ای مجازی تلفن همراه را در 
سال جاری دارد.

رییس دفت��ر فناوری های نوی��ن مرکز پژوهش های مجلس با تش��ریح 
فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل که از ظرفیت مازاد ش��بکه ۳ اپراتور 
اصلی اس��تفاده خواهند کرد، گفت: اپراتور میزبان زیرس��اختش را در 

اختیار شرکتی قرار خواهد داد که در سود آن شریک باشد.
سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه 
مقررات گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به ۵۰ شرکت 
فروخته است و این به معنی ورود ۵۰ اپراتور مجازی تلفن همراه به بازار 

رسمی ۳ اپراتوری تلفن همراه ایران است.
مهدی فقیهی رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: 
انتقاد به پش��توانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه های جدید درباره 

پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز وجود دارد. 
 ،MVNO وی با اش��اره ب��ه دو مرحل��ه ای ب��ودن دریاف��ت پروان��ه 
توضیح داد: طبق روال تعیین ش��ده در مرحله نخس��ت اسناد تحویل 
متقاضیان می شود و شرکت های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت 
می کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت ها باید 

وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.
 فقیهی تصریح کرد: به نظر می رس��د در این شرایط اپراتورهای میزبان 
زیرس��اخت و ظرفیت مازاد ش��بکه خود را در اختیار شرکت هایی قرار 
خواهند داد که به نحوی در آن ها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف 

شرکت های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.

ظاهراً تولید و طراحی کی��س های گیمینگ ترم��زی ندارد و به 
سرعت در حال پیش��رفت اس��ت.تغییر و ارتقاء س��خت افزاری 
به نس��ل شش��م اینتل )Skylake( از لپ تاپ ها ت��ا کیس های 
گیمینگ و اسمبل ش��ده همه را به جنب و جوش انداخته است. 
 اینبار نیز جمهوری گیمرهای ایسوس دست به کار شده و کیس

 ASUS ROG G2۰CB را معرفی کرده است.این کیس پیش از 
این نیز به صورت ظاهری معرفی شده بود اما از سخت افزار داخلی 

آن اطالعی در دست نبود.  
 Deep Cool ب��دون در نظ��ر گرفتن ظاه��ر عجی��ب کی��س
TriStellar SMOD که بس��یار جذاب و البته عجیب طراحی 
شده اس��ت،کیس جدید ایس��وس نیز گام دوم در این قسمت را 
برداش��ته و به زودی باید در انتظار محصوالتی عجیب و غریب تر 
باشیم. بدنه و ظاهر کیس به راز و رمز های باستانی شباهت دارد و 
رنگ های استفاده شده در سیستم نور پردازی، قابل تغییر است. 
G2۰CB با ظرفیت 9/۵ لیتر یک شاس��ی متوسط از نظر ابعاد به 
ش��مار می رود و به ظاهر مش��کلی در توانایی های تهویه نخواهد 
داشت.ایس��وس در معرفی G2۰CB اظهار داشته است که این 
محصول نه تنها برای گیمرها، بلکه برای اس��تفاده نرم افزارهای 
مهندس��ی و طراحی نیز بس��یار کار آمد بوده و میتواند به عنوان 
یک دستیار قدرتمند به خدمت گرفته شود.پردازنده ها در تمامی 
کانفیگ ها از نوع Intel Skylake  بوده و پردازنده های گرافیکی 

به جز یک مورد،همگی از کمپانی سبزها )Nvidia( هستند.

کارآفرینی در اصفهان باید به سمت نظام 
صنفی رایانه ای برود

افزایش عمر باتری گوشی 
بیش از یک روز 

ابهام در بازار جدید اپراتورهای 
مجازی تلفن همراه

جمهوری گیمرها 
با یک عضو باستانی!



خبر خبر 

آنچه امروز بر  آن تاکید می شود این است که باید بدون توجه 
آزاده 
طحانی 

به محدودیتهای زمانی و مکانی در هر فرصتی، ذهن، اندیشه 
و احساس کودکان را با آموزش مانوس و مرتبط سازیم. یکی 
از مصادیقی که در این هزاره به عنوان یک زمان مناسب برای 

آموزش از آن یاد می شود زنگ تفریح در مدارس است.
 زن��گ تفریح جزی��ی از زندگی و برنام��ه روزمره هرمدرس��ه و براس��اس نظراکثر
 دانش آم��وزان بهترین زمان مدرس��ه اس��ت. درای��ن فرصت کوت��اه و پرهیجان

 دانش آموزان ازمحیط جدی و خش��ک کالس با س��رو صدای ف��راوان به حیاط 
 می ریزند. زنگ تفریح هم فرصتی برای اس��تراحت و رفع خستگی کودکان و هم 
مهم ترین وسیله اجتماعی شدن آنان به شمارمی رود و تجربیاتی که دانش آموزان 
درزنگ تفریح به دس��ت می آورند می تواند در نگرش آنان نسبت به خود، مدرسه 
وتحصیل اثربگذارد. بنابرین زنگ تفریح فرصتی اس��ت تا دانش آموزان گروه های 
سنی مختلف ضمن بازی گروهی با هم دوست شوند و کار گروهی یا تیمی را تجربه 
کنند. به خصوص در جامعه امروز که بسیاری ازکودکان و نوجوانان به علت زندگی 
درآپارتمان های کوچک و محدودیت فیزیکی محیط زندگی فرصت تعامل و بازی 
با همساالن خودرا ندارند. ازطرفی حمل و نقل بسیاری از دانش آموزان با اتوبوس به 
مدرسه فرصت بازی با دوستان را ازآنان می گیرد. لذا ضروری است برای کودکان و 
نوجوانان فرصت هایی به وجودآید تا زمانی را در روز بتواننددرمحیطی آزاد به تعامل 

و بازی بایکدیگر بپردازند.
بر طبق نظر اسپنسر در طرح انرژی مازاد، بدن مقداری انرژی دارد که آن 
را به صورت فعالیت هدفدار یعنی کار و فعالیت ب�دون هدف، یعنی بازی 

مصرف می کند.
بنابراین با توجه به زمان کم زنگ تفریح در مدارس، این زنگ می تواند اثرات بسیاری 
در باالبردن روحیه ی دانش آموزان داشته باشد؛ این هدف زمانی محقق می شود 
که مدرسه از یک پش��توانه ی قوی مدیریتی برخوردار باشد. به طور خالصه الزمه 
ی مدیریت صحیح زنگ تفریح اتخاذ سیاس��ت کلی انضباطی با مشارکت همه ی 
عوامل ذی نفع در مدرسه اس��ت؛ که این امر نیز در اجتماعی شدن هر چه بیش تر 
 کودکان مؤثر است. نقش مدرسه در قادر سازی و توانمندی دانش آموزان برای انجام

 بازی های آن ها نقش محوری است. تا بتوانند یک کمک کننده یا راهنمای خوب 
و حساس برای آن ها باشند.

معاون امور عش��ایر اس��تان اصفهان گفت: بارندگی های نابه هنگام سال 
جاری دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خسارت به عشایر استان اصفهان 

وارد کرده است.
 محس��ن اس��فندیاری با اش��اره به ورود س��االنه ۵۴ هزار نفر عشایر به

 استان اصفهان اظهار داشت: این عشایر در دو فصل ییالق و قشالق وارد 
استان اصفهان می ش��وند.وی با بیان اینکه ۲۷ هزار نفر عشایر قشقایی و 
۲۴ هزار نفر عش��ایر بختیاری هر س��اله از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت ماه وارد 
استان می شوند، اضافه کرد: عشایر قشقایی در شهرهای سمیرم، شهرضا 
و دهاقان مستقر می شوند.معاون امور عشایر استان اصفهان با بیان اینکه 
عش��ایر بختیاری اس��تان اصفهان نیز در شهرس��تان های فریدونشهر و 
چادگان اسکان می یابند، اضافه کرد: عش��ایر بختیاری و قشقایی استان 

اصفهان دارای یک میلیون راس دام هستند.
وی با بیان اینکه عش��ایر قش��قایی و بختیاری اس��تان اصفهان در ۱/۵ 
میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان اس��تقرار می یابند، اظهار داشت: 
خوشبختانه در سال جاری تخلفات این عش��ایر به حداقل رسیده است.

اسفندیاری ادامه داد: عشایر بختیاری و قش��قایی استان اصفهان از ۲۰ 
 ش��هریور تا آخر مهر ماه از اس��تان اصفهان به اس��تان  های جنوبی کوچ

 می کنند.
وی در ادامه با اشاره به تولید س��االنه ۱۰ هزار تن گوشت قرمز، ۵۵ هزار 
تن انواع لبنیات، ۱۲۰ هزار تن س��یب درختی و ۲۵ هزار متر مربع انواع 
صنایع دستی در اس��تان اصفهان افزود: متاسفانه بارندگی های نابهنگام 
س��ال جاری دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خس��ارت به عشایر استان 

اصفهان وارد کرده است.
معاون امور عش��ایر اس��تان اصفهان در خصوص عش��ایر عرب جرقویه 
استان اصفهان نیز با بیان اینکه این عشایر اردیبهشت ماه از استان خارج 
شده و در شهرکرد س��اکن می ش��وند، اضافه کرد: آبان ماه عشایر عرب 
 جرقویه ک��ه دارای جمعیت ۳ هزار نفری هس��تند وارد اس��تان خواهند

 شد.

مجتبی افشاری که در سال اول نیز نایب رییس شورای اسالمی شهر سمیرم بود 
در نشست اعضا با کسب رای اکثریت به عنوان رییس جدید انتخاب شد.

مجتبی افشاری که در سال اول نیز نایب رییس شورای اسالمی شهر سمیرم بود 
در نشست اعضا با کسب رای اکثریت به عنوان رییس جدید انتخاب شد.

همچنین عبدالعلی بهرامیان با کسب هفت رای به نایب رییس، عصمت آصفی 
به عنوان خزانه دار و مصطفی امیدی منشی شورای اسالمی شهر سمیرم شدند.

در ای��ن جلس��ه از ت��الش ه��ای محم��د ابراهی��م پیرمرادی��ان و منص��ور 
 ن��ادری، ریی��س و نای��ب ریی��س س��ابق ش��ورای ش��هر س��میرم قدردانی 

شد.

یکی از بزرگ ترین مشکالت شهرس��تان نطنز در حوزه فرهنگ کمبود 
زیرساخت های فرهنگی است و  از میان این کمبودها نبود سینما در سطح 

شهرستان از شاخص ترین این نیازهاست.
شهرس��تان نطنز با جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر جمعی��ت هنوز از نبود 
یک سینما در این شهرس��تان رنج می برد؛ آرزویی که این روزها با اکران 
فیلم محمد رس��ول اهلل )ص( بیش��تر به چش��م می آید و م��ردم از نبود 
یک سالن سینما در این ش��هر بیشتر حس��رت می خورند.شاید مسائل 
اقتصادی بر روی اجرای زیرساخت های فرهنگی در کشور و البته منطقه 
تاثیر داشته است؛ ولی مطمئنا اهمیت این مس��اله اگر باالتر و یا موازی 
با مس��ائل اقتصادی در جه��ت تبیین اه��داف کلی نظام نباش��د، پایین 
تر و کمت��ر نخواهد بود چرا که بس��یاری بر این باورند که اگر مش��کالت 
 فرهنگی حل شود بسیاری از مشکالت اقتصادی خود به خود نیز مرتفع

 می شوند.
س��ینما مکانی اس��ت که عالوه بر آموزش و نهادینه ک��ردن فرهنگ در 
بین افراد جامعه، در آن مسائل و مش��کالت منطقه نیز در قالب هنرهای 
 مختلف به مردم شناسانده می شود و مسووالن را هم به طور مستقیم یا 

غیر مستقیم در جریان این مشکالت قرار می دهد.
مردم شهرس��تان نطنز همچنان چش��م به راه تحقق این آرزو هستند تا 
مجبور نباشند برای س��پری کردن ایام فراغت و دیدن فیلم  مسافت بین 
شهرها را طی کنند.چند روز اخیر شاهد بودیم که بسیاری از عالقه مندان 
به دیدن فیلم محمد رسول اهلل )ص( به شهر کاشان سفر می کردند و این 
رویه برای مردم شهرستان نطنز با آن پیش��ینه و سابقه مذهبی و والیی 
مطمئنا خوش��ایند نخواهد بود؛ کما اینکه وجود این مکان در شهرستان 
بسیاری از دغدغه های پدر و مادرها را در مورد چگونگی و نحوه گذراندن 
ایام فراغت بر ط��رف خواهد کرد.البته خبر خوش��ی که وج��ود دارد در 
نوبت بودن ساخت و راه اندازی سینما در شهر بادرود و تالش شهرداری 
نطنز برای تبدیل فرهنگس��رای کوثر به سالن س��ینما پس از طی کردن 
 فرایند اداری و فنی است و امیدواریم مس��ووالن در رفع این مشکالت تا 

حصول نتیجه همچنان پیگیر باشند.

 زنگ تفریح، عامل باال رفتن
 روحیه دانش آموزان

معاون امور عشایر استان اصفهان خبر داد:
خسارت دو میلیارد تومانی بارش ها 

به عشایر استان اصفهان

با تصمیم اعضای شورای شهر؛
افشاری، رییس شورای شهر 

سمیرم شد

با جمعیتی بالغ بر 45 هزار نفر؛
شهرستان نطنز از داشتن سالن 

سینما محروم است

زرگر پور استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان و شهرهای 
حومه به دلیل همجواری ب��ا صنایع ب��زرگ و آالینده با 
مش��کل آلودگی هوا روبرو هس��تند و این موضوع برای 
س��المتی بس��یار نگران کننده است.اس��تاندار اصفهان 
 در مراس��م افتت��اح پ��روژه ه��ای عمرانی ش��هرداری

 ش��اهین ش��هر، با م��رور ش��عارها محقق ش��ده دولت 
یازدهم،مهمترین و اصلی ترین دستاورد دولت را امنیت 
و ثبات آرامش در کشور دانس��ت و گفت: علی رغم وجود 
 ناامنی در کش��ور های منطق��ه و ت��الش معاندین برای 
برهم زدن آرامش کش��ور، امنیت خوبی بر کشور حاکم 
است و این آرامش و امنیت برای برگزاری انتخابات بسیار 
مهم و ضروری می باشد.وی کاهش نرخ تورم از ۴۵ درصد 
به ۱۴ درصد را بر اس��اس آمارهای رسمی کشور از دیگر 
اقدامات دولت تدبیر و امید برش��مرد و اف��زود: دولت در 
 تالش برای تک رقمی کردن نرخ تورم در کشور است. دکتر

 رس��ول زرگرپور با بیان اینکه در ابت��دای دولت یازدهم 
کش��ور در رکود کامل به س��ر می برد افزود: طلیعه های 
خروج از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی در استان 
اصفهان حس می کنیم.وی افزود: س��ال گذش��ته دولت 
برای اج��رای طرح تح��ول نظام س��المت ۲۵۰ میلیارد 
تومان یارانه پرداخت کرد به طوریکه در ش��هرها کمتر از 
۱۰ درصد و در روس��تاها کمتر از ۶ درصد سهم پرداخت 
مردم برای درمان است و زیرمیزی نیز تقریبا حذف شده 
است.زرگرپور توافقنامه وین را یکی از مهم ترین اقدامات 
دولت دانس��ت و افزود: در دیدار با هی��ات های خارجی 
عظمت و بزرگی این کار مش��خص می ش��ود.وی با بیان 

اینکه  امروز در س��یلوهای اس��تان ۴۰۰ هزار تن گندم 
ذخیره شده است و با مدیریت صحیح و در حالیکه آبیاری 
کش��ت پاییزه نیز انجام گرفته، ۴۵۰ میلیون متر مکعب 
آب پشت س��دهای اس��تان وجود دارد.زرگر پور آلودگی 
هوا را اصلی ترین مشکل استان اصفهان و شهرهای حومه 
به دلیل همج��واری با صنایع بزرگی همچ��ون نیروگاه و 
پاالیشگاه دانست و تصریح کرد: در حالیکه سال گذشته 
اصفهان تنها ۳۰ روز هوای سالم داشت امسال با کاهش 
۳۰ درصدی آلودگی هوا ۱۱۴ روز از هوای سالم برخوردار 
بود و نباید چشم داشتی به عوارض آالینده ها داشت. باید 
تالش کنیم و امیدوار باش��یم که این وضعیت بهبود پیدا 
کند چراکه این موضوع برای سالمتی بسیار نگران کننده 
است.استاندار اصفهان از روی ریل قرار گرفتن پروژه های 
بزرگ و ۲۰ ساله در اس��تان خبر داد و افزود: پروژه های 
 مترو، مصلی و ورزش��گاه نقش جه��ان روی ریل تکمیل

 قرار گرفته است ورزش��گاه نقش جهان با زمین چمن یا 
بدون زمین چمن ب��زودی به بهره بداری خواهد رس��ید 
همچنین کلنگ خ��ط دو مترو و نمایش��گاه بین المللی 
اصفهان نیز به زمین زده شده اس��ت. وی با بیان اینکه تا 
پایان سال تمام روستاهای اصفهان طرح هادی خواهند 
داشت، افزود: در آینده ی نزدیک همه  روستاهای استان 
گازرس��انی خواهند شد.اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه 
شاهین شهر مهد علم و دانش،  فرهنگ و تالش و کوشش 
است گفت:  اصفهان استانی ش��اخص است و شان مردم 
این اس��تان و شهرستان ش��اهین ش��هر و میمه بیش از 
این اس��ت و باید نس��بت به ش��ان مردم تالش بیشتری 

صورت گیرد.وی با بیان اینکه اقوام مختلف در شهرستان 
شاهین شهر و میمه در کمال صفا و آرمش با هم زندگی 
می کنند، افزود: ش��اهین ش��هر، ایران کوچک اس��ت و 
شهرداری ها و دس��تگاه های دولتی در این شهرستان به 
خوبی فعالیت می کنند، ولی تا جایی که در ش��ان مردم 
باشد فاصله داریم و همه باید دس��ت در دست هم دهند 
تا به آنچه که شایسته مردم اس��ت دست یابیم.  زرگرپور 
از برگزاری جلس��ه وی��ژه ای در دو هفت��ه ی آینده برای 
بررسی مشکالت شهرستان خبر داد و گفت: این جلسه 
با حضور مسووالن اس��تانی و شهرستانی تشکیل خواهد 
 شد.اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه این پروژه ها باید در

 هفته ی دولت به بهره برداری می رسید، افزود: به دلیل 
ترافیک س��فر دیپلمات ها و هیات های خارجی در چند 
هفته  گذش��ته افتتاح و بهره برداری از این پ��روژه ها به 
امروز موکول شد.حسین امیری شهردار شاهین شهر در 
ابتدای مراسم بهره برداری از پروژه های شهر گفت: یکی 
از سیاست های کالن شورای اس��المی شهر و شهرداری 
شاهین شهر اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
است که بحمداهلل گام های موثری در این زمینه برداشته 
شده است.علی صالحی رییس ش��ورای اسالمی شاهین 
شهر نیز در این مراس��م رفع آالیندگی متاثر از پاالیشگاه 
و صنایع مجاور، اختصاص اعتبار مترو ش��اهین ش��هر، 
اختصاص اعتبار ش��بکه فرس��وده فاضالب شهر و حذف 
 کامل آرامس��تان اصفهان در ش��اهین ش��هر را از جمله

 دغدغه های مردم و مس��ووالن در این ش��هر عنوان و از 
استاندار خواستار رفع معضالت شد.

رییس کمیته امداد امام خمین��ی)ره( نایین گفت: در پنج 
ماهه گذشته س��ال 9۴ افزون بر ۷۰۰میلیون ریال زکات 
در نایین جمع آوری شده که نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته حدود ۱۰درصد افزایش داشته و تمامی این مبلغ 

به فقرا اختصاص داده شده است.
حجت االسالم رنجبر، رییس س��تاد احیای زکات استان 
اصفهان در جلسه ستاد احیای زکات شهرستان نایین در 
محل فرمانداری نایین اظهار داشت: سال گذشته افزون بر 
۱۵۰میلیارد ریال زکات در اس��تان جمع آوری شده که از 
این میزان افزون بر ۵۷میلیارد ریال مس��تقیم به امور فقرا 

اختصاص یافته است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن ۵۰ مس��جد احداث��ی از محل 
زکات جمع آوری شده در سال گذش��ته، در سطح استان 
 احداث شده است.حس��ین نصیریان، رییس کمیته امداد

 امام خمینی)ره( نایین نیز در این جلسه گفت: سال گذشته 
 در شهرس��تان نایین افزون ب��ر پنج میلی��ارد ریال زکات

 جمع آوری شده که امیدواریم امسال نیز شاهد مشارکت 
مردم در این امر خداپسندانه باشیم.وی افزود: در پنج ماهه 
گذشته سال 9۴ افزون بر ۷۰۰میلیون ریال زکات در نایین 
جمع آوری شده که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
 حدود ۱۰درصد افزایش داشته و تمامی این مبلغ به فقرا در

 زمینه های کمک به بیماران صعب العالج، تامین جهیزیه و 
کمک به تعمیر مسکن نیازمندان اختصاص داده شده است.

نصریان با اشاره به این که زکات جمع آوری شده در روستاها 

به محرومان و نیازمندان خود روستا اختصاص داده می یابد 
اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال در شهرستان نایین 
حدود پنج میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال زکات جمع آوری 
شود که عمده آن، زکات مس��تحبی از اقالمی مانند مرغ، 

پسته، گوشت و گندم است.
وی تصریح ک��رد: دی��دار چهره به چه��ره با مرغ��داران، 
کش��اورزان و دامداران در رابطه با زکات مستحبی، حضور 
در تمامی مس��اجد روستاها و تش��ریح فعالیت های ستاد 
زکات در ماه مب��ارک رمضان، دی��دار چهره ب��ه چهره با 
 امامان جماعت مس��اجد در امر تبلغ زکات و برنامه ریزی 
جم��ع آوری زکات فط��ره در روس��تاها و شهرس��تان، 
هماهنگی ب��ا کش��اورزان در زمینه اختصاص بخش��ی از 
 درختان به عنوان زکات در قالب طرح شجره طیبه از جمله 
فعالیت ها در زمینه جمع آوری زکات در شهرستان نایین 
 بوده اس��ت.رییس کمیته امداد امام خمین��ی)ره( نایین

 ادامه داد: همچنین دیدار با خیران نیکوکار و کارخانه داران 
شهرستان و استان در رابطه با امر زکات صورت گرفت که 
این دیدارها نیز خوشبختانه برکات بسیار خوبی در زمینه 
اختصاص بخشی از محصوالت این واحدها به عنوان زکات 
مستحبی داشته است.وی بیان داشت: تهیه لوازم پزشکی 
مانند ویلچ��ر، تخت خواب، کپس��ول اکس��یژن و... برای 
بیماران صعب العالج از جمله فعالیت های صورت گرفته 
 با مبالغ جمع آوری ش��ده زکات در شهرستان نایین بوده

 است.

نایب رییس شورای شهر بادرود عنوان کرد:

کمبود تاکسی درون شهری از مشکالت 
شهر بادرود

20 درصد جمعیت فریدونشهر تحت 
پوشش کمیته امداد امام )ره( هستند

رییس اداره جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

 اجرای طرح طبقه بندی محصوالت زراعی
 در شهرضا

حسین میرزائیان، نایب رییس شورای شهر بادرود در جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس 
بادرود که در محل شهرداری برگزار شد، از آمادگی کامل شورای شهر و شهرداری بادرود 
جهت بازگشایی مدارس خبر داد و افزود: از چند روز گذشته مدیریت خدمات شهری 
با فعالیت ش��بانه روزی اطراف مدارس محل تحصیل دانش آموزان را آماده می کنند.

وی اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس انتظار می رود همه دستگاه های مرتبط 
با همکاری الزم در این زمینه فرصتی فراهم سازند تا دانش آموزان، والدین و معلمان با 

آرامش کامل وارد ماه درس و تحصیل شوند.
نایب رییس شورای شهر گفت: یکی از مشکالت شهر بادرود کمبود تاکسی درون شهری و 
عدم اقبال همین تعداد تاکسی به فعالیت درون شهر است و باید با هماهنگی با رانندگان 
و همچنین اداره آموزش وپرورش برای این رانندگان تسهیالت سرویس مدارس فراهم 
تا عالوه بر خدمات رسانی به شهروندان در خدمت دانش آموزان نیز باشند.وی بر لزوم 
فرهنگ سازی ترافیک و قوانین رانندگی اشاره کرد و افزود: دستگاه های فرهنگی به ویژه 
آموزش وپرورش الزم است اقدامات فرهنگی خود را افزایش دهند تا فرهنگ ترافیک 
و رانندگی نهادینه ش��ود.میرزائیان یکی از راه های فرهنگ س��ازی را حضور ماموران 
راهنمایی و رانندگی در مدارس برشمرد و خاطرنش��ان کرد: بی شک حضور ماموران 
به ویژه در مدارس ابتدایی نقش به سزایی در فرهنگ ترافیک شهری و رعایت قوانین در 

دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی خواهد داشت.

سید مصطفی انوری در همایش زکات که با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از زکات دهندگان 
و عاملین زکات فریدونشهر برگزارشد، افزود: 9 هزار نفر در قالب سه هزار و ۴8۰ خانوار 
در شهرستان فریدونشهر تحت پوشش این نهاد قرار دارند.وی با بیان اینکه در سال 
9۴ بیش از ۳8۰ میلیون ریال وجه نقد و اقالم زکات در شهرستان جمع آوری شده 
 اس��ت، از هزینه کرد ۱۶۶ میلیون ریال از زکات برای محرومی��ن و نیازمندان محل 
خبر داد و افزود: در حال حاضر ۳۶ عامل زکات در ۳۲ روس��تا زکات را از ۵۴۵ زکات 
 دهنده جمع آوری می کنند.دبیر ستاد زکات شهرستان فریدونشهر اضافه کرد: تاکنون 
یکهزار و 8۰۰ طرح اشتغالزایی شهری و روستایی در این شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( پس از اعطای این تس��هیالت، بر طرح های 
پیشنهادی نظارت مس��تمر دارد و این طرح ها با اهدف توانمندسازی خانواده های 
نیازمند اجرایی می شود.حجت االسالم و المسلمین رنجبر رئیس اداره زکات استان 
اصفهان نیز با اش��اره به آیات قرآن کریم، زکات را مصداق کامل کمک رسانی به فقرا 
دانست و افزود: تمام ائمه اطهار )ع( نیز قسمتی از عمر شریفشان را صرف امدادرسانی و 
کمک به نیازمندان و محرومان کردند و نمونه بارز آنها حضرت علی )ع ( است.وی زکات 
را باعث افزونی مال دانست و گفت: طرح شجره طیبه هم یکی از فعالیت های کمیته 
امداد در زمینه احیای زکات است و نمونه بارز آن فروش محصوالت شجره طیبه در 

سمیرم به میزان 88۰ میلیون ریال در سال جاری بوده است.

رییس اداره جهادکشاورزی شهرضا گفت: تولید محصوالت رزاعی عاری از سموم دفع، 
دفع آفات نباتی از جمله سیاست های کالن این سازمان است که طی طرح ها و در عرصه 
های مختلف ابالغ شده است.عبدالرضا تاکی در جمع خبرنگاران این شهرستان خبر از 
ابالغ احتمالی طرحی مبنی بر طبقه بندی محصوالت زراعی در اداره جهادکشاورزی 
داد و افزود: براساس این طرح محصوالت کشاورزی بر اساس درصد استفاده از کودها 
 و سموم دفع آفات و همچنین میزان اس��تفاده از روش های بیولوژیک تولید محصول

 طبقه بندی و قیمت گذاری می شوند.وی در ادامه با بیان این مطلب که استفاده از روش 
های بیولوژیک تولید محصوالت زراعی از سال ۱۳8۵ در ۵ هکتار از باغات انار شهرستان 
آغاز شد، اظهار داش��ت: در حال حاضر این روش در ۵۰۰ هکتار از باغات انار، ۵ هکتار 
از عرصه های گلخانه ای و ۲۰ هکتار از باغات انار اجرا می ش��ود.مدیر جهادکشاورزی 
شهرضا ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ سازی گسترده و اطالع رس��انی به کشاورزان در 
خصوص مزایای استفاده از این طرح در زمین های کشاورزی گفت: بر اساس سیاست 
های ترویجی اداره جهادکشاورزی ۷۰درصد از هزینه اجرای طرح در مزارع و باغات و 
گلخانه ها از سوی این سازمان تامین می شود.تاکی در بخش دیگری از سخنان خود خبر 
از پیگیری های مستمر اداره جهادکشاورزی در اجرای مصوبه مجلس مبنی بر ممانعت از 
تغییر غیر قانونی کاربری اراضی مزروعی داد و افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ پرونده از 

موارد تخلف در این خصوص در مراجع قضایی طرح و در جریان رسیدگی است.

از گوشه و کنار شهر
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رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نایین خبرداد:

افزایش 10درصدی پرداخت زکات در نایین

استاندار اصفهان در مراسم 
افتتاح پ�روژه هاي عمراني 

شهرداری شاهین شهر: 

خروج از رکود و
حرکت به سوی
 رونق اقتصادی

 در استان
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خبر

رییس سابق سازمان بیمه سالمت ایرانیان با تاکید بر تجمیع بیمه ها که باید 
در وهله نخست منابع مالی در این باره تجمیع شود، گفت: معتقدم هزینه 
حتی یک ریال در حوزه سالمت باید از طریق نظام بیمه ای صورت پذیرد.

همان طور که در کره جنوبی و ترکیه بیمه ها تجمیع شدند.
تجمیع بیمه ها، قانونی که سالهاست در ایران کسی جرات اجرایی کردن 
 آن را ن��دارد؛ بنابراین ن��ه دولتی ها پاپی��ش می گذارند و نه مجلس��ی ها؛ 
حال این در شرایطی اس��ت که اجرای این قانون که در سیاست های کلی 
سالمت رهبر معظم انقالب نیز به آن تاکید ویژه ای شده است بیشتر از یک 
دغدغه مهم به لقلقه زبان مسووالن تبدیل شده اس��ت، و تقریبا در کمتر 
برنامه حوزه سالمت است که حرفی از تجمیع بیمه ها نشود؛ ولی فقط حرف 

آن زده می شود و عملی دیده نمی شود.
در این رابطه سید حس��ن هاش��می وزیر بهداش��ت که در طول دو سال 
مسوولیت وزارتی خود بارها به بیمه ها عتاب کرده است و درخواست تجمیع 
بیمه ها را داشته است، در یکی از مراسم ها با انتقاد به عدم تجمیع بیمه ها 
عنوان می کند، که چرا در ترکیه تمام بیمه ها به دستور رییس جمهورشان 
 تجمیع  می شود و این درحالی اس��ت که تجمیع تمام بیمه های ترکیه در 

کم ترین زمان صورت پذیرفت، ولی در ایران هنوز مقاومت می شود.
 در ای��ن زمین��ه انوش��یروان محس��نی بندپ��ی رییس س��ابق س��ازمان 
بیمه سالمت ایرانیان که هم اکنون رییس سازمان بهزیستی کشور است 
و خود از طرفدارن تجمیع بیمه نیز به حس��اب می آیید، درباره اظهار نظر 
وزیر بهداش��ت مبنی بر اینکه چرا ترکیه در مدت یک روز و چند س��اعت 
 و با یک دس��تور بیمه هایش تجمیع شده اس��ت، عنوان کرد: ترکیه دقیقا 
10 سال درباره تجمیع بیمه ها کار کرد تا توانست به این نقطه برسد که در 
نهایت بیمه هایش تجمیع شود و مسلما این نبوده که یک شبه این تجمیع 

صورت پذیرد.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به سیس��تم و نظام س��المت ترکی��ه بیاندازیم، 
 می بینی��م ک��ه آنها ب��رای تجمی��ع بیم��ه 10 س��ال زحمت کش��یدند 
همان طور که در ک��ره جنوبی نیز همین اتفاق رخ داده اس��ت، مثال وقتی 
ش��خصا از کره جنوبی بازدیدی داش��تیم متوجه تجمی��ع بیمه ها در این 

کشور شدیم.
 رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور عنوان کرد: در مجموع نظام سالمت 
چاره ای ج��ز تجمیع بیم��ه ای ندارد، منته��ا قبل از تجمیع س��اختاری 
 باید تجمیع مناب��ع صورت پذیرد، چیزی که آقای امین حس��ین رحیمی 
رییس دیوان محاسبات کش��ور نیز عنوان کردند مبنی بر اینکه اول منابع 
 مالی باید در یک جا، که س��ازوکار بیمه ای برایش تعریف شده جمع شود 

تا در گام بعدی بتوانیم تجمیع بیمه ها را انجام دهیم.
محس��نی بندپی درباره چگونگی تجمیع بیمه ها و همچنین محول کردن 
آن به کدام وزارتخانه و یا نهاد، این پرس��ش را مطرح ک��رد که هم اکنون 
ارزش افزوده و هدفمندی یارانه ها کجاس��ت؟ وی خاطرنش��ان کرد: بنده 
 معتقدم حتی اگر یک ریال می خواهد در سیستم نظام سالمت هزینه شود، 

باید از طریق نظام بیمه ای صورت پذیرد.

یکی از مهم ترین علل رایج اضافه وزن، مصرف بیش از حد خوراکی های 
شیرین است؛ در این حالت تمایل به خوردن مواد غذایی نه چندان سالم، 
سرشار از شکر، آرد و چربی ها افزایش می یابد. شیرینی طبیعی و سالم 
موجود در بعضی خوراکی ها نیاز بدن را تامین می کند و به همین دلیل 
موجب کاهش تمایل به شیرینی های مصنوعی می شود. در واقع سطح 
گلوکز در انواع خوراکی ها متفاوت اس��ت که می تواند در میل به مصرف 

شیرینی تاثیر بگذارد.
دارچین

این ادویه بی نظیر که درمان طبیعی دیابت نوع ۲ محس��وب می ش��ود 
مقدار قند خون را کاهش می دهد و دفع مواد غذایی از معده را به تاخیر 
می اندازد که این حالت افزایش قند خون پ��س از غذا خوردن را کاهش 
می دهد. این افزایش قند علت تمایل به ش��یرینی ه��ا پس از صرف غذا 

محسوب می شود.
دارچی��ن را می توان ب��ه روش های متع��ددی در ترکیب ان��واع کیک، 
شیرینی، دس��ر و... اس��تفاده کرد. دمنوش دارچین پس از غذا نیز مفید 
 خواهد بود. ترکی��ب این ادویه معطر با عس��ل نیز هنگام ناش��تا توصیه 

می شود.
کدو حلوایی

کدو تنبل سرشار از کربوهیدرات است؛ اما مقدار باالی فیبرهای موجود 
 در آن به تدریج جذب می ش��وند ک��ه در این صورت س��طح قند خون 

در حد متعادل و ثابت باقی می ماند.
باید خاطر نش��ان کرد افرادی که در مصرف کیک زی��اده روی می کنند 

بدون اینکه بدانند دچار انگل های روده می شوند.
  این انگل ها فرد را به خوردن بیش��تر ش��یرینی جات ترغیب می کنند؛ 
زیرا از آنها تغذیه می کنند. یکی از قدیمی ترین روش های مقابله با این 

انگل ها، تخمه کدو است.
کدو عموما به ش��کل پخته میل می ش��ود و م��ی توان آن را به ش��کل 
 پوره یا دس��ر آماده کرد. مقدار زیاد ش��کر موجود در کدو باعث می شود 

این خوراکی همراه با دارچین بسیار لذیذ باشد.
هویج

هویج نیز حاوی کربوهیدرات های پیچیده است که پس از هضم به قند 
تغییر حالت می یابد. هویج مانند کدو حلوایی به تدریج جذب می شود و 
قند خون را باال نمی برد. بهترین شکل مصرف، هویج خام به شکل پوره 
یا آب گرفته همراه با آب سیب اس��ت. البته می توان هویج را در ترکیب 

انواع غذاها استفاده کرد.
سیب زمینی شیرین

انواع مختلف س��یب زمینی ش��یرین وج��ود دارند که هم��ه آنها طعم 
 شیرینی کمی دارند. این سیب زمینی سرشار از قندهای طبیعی است، 
 اما این مقدار شیرینی نگران کننده نیست؛ زیرا همراه با مقدار زیادی فیبر

است. 
فیبرهای سیب زمینی شیرین، پکتین هستند؛ که جذب قندها را کندتر 
 خواهد کرد. سیب زمینی شیرین با احس��اس سیری باالیی همراه است 
اما توصیه می شود از بعد از ظهر به بعد میل نشود. بهترین زمان مصرف 

این سیب زمینی صبح و ظهر است.

هزینه حتی یک ریال در سالمت، باید 
از طریق نظام بیمه ای صورت پذیرد

خوراکی هایی که تمایل به خوردن 
شیرینی را کاهش می دهد

نویسنده کتاب »باهوش تر از آنچه فکر می کنید«، کالیو تامپسون معتقد است با انجام 
این 9 کار می توانید با کمک تکنولوژی یا حتی بدون آن، قدرت تفکرتان را پرورش دهید. 

امتحان کنید!
1- ساعت هایی را آفالین باشید

گاهی اوقات بی خیال اینترنت شوید و بدون آن زندگی کنید. مثال آخر هفته ها ایمیل و 
همین طور پست های شبکه های اجتماعی تان را بررسی نکنید. از فیس بوک گرفته تا 

وایبر، واتس آپ، الین و تلگرام!
واقعا مجبور نیستید هربار آنالین می شوید، وقت خود را با بررسی شبکه های اجتماعی 
 و انجام کارهای بیهوده و وقت گیر تلف کنید. اینترنت پر از منابع آموزش��ی بزرگ است. 
از جمله دوره های آموزشی آنالین، ویدئوهای جذاب و کاربردی و ابزارهای افزایش دامنه 
واژگان. به جای تلف کردن وق��ت خود با موضوعات بی فایده، ب��ه تغذیه مفید مغز خود 

بپردازید و متناسب با فعالیت های اجتماعی تان، اطالعات تان را افزایش دهید.
2- یادداشت بردارید

یادتان هست وقتی مدرسه می رفتید و ش��ب های امتحان به خصوص سالی که کنکور 
داش��تید، چقدر از درس های تان یادداشت بر می داش��تید؟ حاال هم همان کار را انجام 
دهید و اصال الزم نیست یادداشت های تان ادبی یا طوالنی باشد! همان چند دقیقه ای که 
 صرف نوشتن آموخته های آن روز می کنید، راهی مطمئن برای افزایش قدرت مغز است. 

3- چه کارهایی انجام داده اید؟
 بخش عمده ای از هوش��مندی با میزان اعتماد به نفس و ش��ادی ش��ما مرتبط اس��ت؛ 
 پس همین االن یک کاغ��ذ بردارید و برخالف همیش��ه که فهرس��تی از »کارهایی که 
می خواهم انجام دهم« تهیه می کردید، این بار آمار»کارهایی که انجام داده ام« را بگیرید 

تا هم اعتماد به نفس تان افزایش یابد و هم خوشحال و شاد شوید.
4- حروف متقاطع یا سودوکو؟!

 تفاوتی نمی کند! همه بازی های ذهنی و جدول ها عالوه بر سرگرم کردن شما، می توانند 
با درگیر کردن مغز، روشی مفرح و موثر برای تربیت و فعال کردن مغز باشند. مدتی این 

روش را امتحان کنید تا ببینید سرعت پردازش مغزتان چقدر افزایش می یابد.
5- پسر نوح با بدان بنشست...

 اگر می خواهید باهوش تر ش��وید، باید دوستان باهوش داشته باش��ید. شاید اوایل این 

ارتباط ها اعتماد به نفس تان کمی خدشه دار ش��ود اما یادتان باشد رفت و آمد با کسانی 
 که باهوش تر از شما هستند، یکی از س��ریع ترین راه های یادگیری است. دور و برتان را 
پر کنید از آدم های باهوش و سعی کنید عالوه بر حفظ فروتنی خود، همیشه تشنه دانستن 

باشید و از آنها چیزی یاد بگیرید.
6- او یار مهربان است!

مهم نیست چه می خوانید، فقط بخوانید! بیش��تر تحقیقات پژوهشگران نشان داده اند 
 بهترین افزایش دهنده قدرت مغز، مطالعه و خواندن اس��ت. از روزنام��ه گرفته تا رمان، 
کتاب علمی و... خالصه هرچه دست تان رس��ید، بخوانید چون سوژه متن مهم نیست، 

کمیت اهمیت دارد!
7- مطمئنید یاد گرفته اید؟

 انیش��تین گفته: »اگر نم��ی توانید چی��زی را برای دیگ��ران به راحت��ی توضیح دهید، 
به این دلیل اس��ت که آن را به اندازه کافی درک نکرده اید«. پس هر موضوعی را که یاد 
گرفتید، سعی کنید برای دیگران تعریف کنید و اطالعات تان را در اختیار بقیه بگذارید تا 
با تکرارشان، هم در ذهن تان ماندگار شوند و هم مطمئن شوید که مطلب را تمام و کمال 

یادگرفته اید.
8- همیشه در چارچوب حرکت نکنید!

استیو جابز جوان پس از  ترک تحصیل، زمان بیکاری زیادی داشت که از آن برای یادگیری 
 خوشنویسی اس��تفاده کرد. در آن زمان خوشنویس��ی برای او بی ربط به نظر می رسید، 
 اما مهارت های طراحی که او یاد گرفت��ه بود، بعدها به مکینتاش راه یافت. ش��ما هرگز 
 نمی دانید در آینده چه چیزی مفید اس��ت. فقط کافی است س��عی کنید چیز جدیدی 
یاد بگیرید و منتظر بمانید تا فرصت استفاده از آن به دست تان بیاید. خواهید دید همین 
دانسته های در ظاهر بی ربط چطور با جنبه های مهم زندگی تان ارتباط برقرار می کنند! 

پس، از امتحان کردن مهارت های بی ربط با امروزتان نترسید.
9- یک زبان جدید لطفا!

سرعت یادگیری مهم نیست؛ کافی است به هر طریقی که شده، سفر به کشورهای خارجی 
یا شرکت در کالس های آموزش زبان یا حتی استفاده از خودآموزها و دوره های مجازی 
آموزش زبان این کار را شروع کنید. فقط سعی کنید کارتان را زودتر شروع و مداوم آن را 

دنبال کنید تا مغزتان فعال و پویا بماند.

زبان خوراکی هانکته ها

خبر

ریی��س مرک��ز س��امت محی��ط و کار وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش 
 پزشکی به طور رس��می وجود مواد مخدر، شیشه و ترکیبات آمفتامین را در 

توتون قلیان ها برای معتاد و وابسته کردن مشتریان این کاال تایید کرد.
خسرو صادق نیت، در پاس��خ به این پرسش که آیا اس��تفاده از مواد مخدر، 
شیش��ه و ترکیبات آمفتامی��ن را در توتون قلیان ها تایی��د می کنید، گفت: 
بله؛گزارش های متعددی داش��تیم که حتی آن قدر دوز مواد مخدر، شیشه 
 و ترکیب��ات آمفتامین در توت��ون قلیان ها ب��اال بوده که مس��مومیت حاد 
ایجاد کرده، اما تعداد مواردی که با دوز کمتر مصرف شده و مسمومیت حاد 

نداده، بسیار بیشتر است.
وی افزود:  خود م��ن در بیمارس��تان لقمان که محل ارجاع مس��مومیت ها 
 در تهران اس��ت با چند نفر از ای��ن افراد صحب��ت کردم در برخ��ی موارد؛ 
ف��رد مصرف کننده نمی دانس��ته که ای��ن م��واد را مصرف می کن��د و فکر 
 می ک��رده احس��اس سرخوش��ی او ناش��ی از ن��وع توت��ون قلیان اس��ت.

وقتی با موارد مس��مومیت حاد ناش��ی از مص��رف دوز باالی م��واد مخدر و 
ترکیبات شیشه بعد از مصرف قلیان مواجه می شویم، معنای آن این است که 
حتما تعداد موارد بسیار زیاد دیگری وجود دارد که با دوز پایین تر این مواد را 
به توتون قلیان اضافه می کنند تا مشتریان شان احساس سرخوشی بیشتری 

کنند؛ موارد بسیار زیادی که در گزارش های رسمی نمی آید.
صادق نیت تاکید کرد: اغلب مصرف کنندگان این مواد در مراکز عرضه قلیان، 
به مواد مخدر وابس��تگی پیدا می کنند، معتاد می ش��وند و دیگر نمی توانند 
آن را کنار بگذارند؛ ای��ن یکی از روش های س��ودجویی اماکن عرضه قلیان 
است، تا افراد به این مراکز مراجعات مکرر داشته باشند و بتوانند هزینه های 
بیشتری از آنها بگیرند و در واقع برای کسب س��ود بیشتر مشتریان شان را 

معتاد می کنند.
 وی اضافه ک��رد: مطمئن هس��تیم که افرادی ب��ه صورت خ��اص توتون را 
با مواد مخدر و شیشه برای مشتریان شان آماده می کنند و به دنبال وابسته 
کردن مشتریان خود هس��تند، گزارش های رس��می متعددی از این اقدام 
داریم ک��ه در قهوه خانه یا هر مرک��ز دیگر عرضه قلیان ک��ه اغلب غیر مجاز 
هس��تند، این مواد را اضافه می کنند. صادق نیت در پاس��خ به این پرس��ش 
 که مواردی هم ش��نیده می ش��ود که در خود توتون های بسته بندی شده، 
فل��زات س��نگین و م��واد ش��یمیایی مض��ر و خطرن��اک وج��ود دارد، 
 موادی ک��ه نبای��د در توتون باش��د آیا چنین م��واردی را تایی��د می کنید، 
افزود: به طور کلی چ��ون اغلب این توتون ها به ص��ورت غیرقانونی و قاچاق 
وارد کشور می شوند، هر گونه آلودگی می توانند داشته باشند. بعضی از این 
آلودگی ها ممکن است عمدی و برخی هم غیر عمدی باشد؛ مساله این است 
که هیچ استانداردی برای کاالهای قاچاق وجود ندارد که بگوییم این حداقل 
کیفیت را رعایت می کنند و س��یگار یا توتونی که تولید یا وارد می شود این 
سطح از استاندارد را دارد، چون نظارتی هم در مورد آنها وجود ندارد به همین 

علت خیلی وقت ها محصوالتی با آلودگی باال وارد بازار می شوند.

 وجود مواد مخدر در توتون قلیان 
توسط وزارت بهداشت تایید شد

گالبی میوه ای که دارای طبعی سرد و خشک است، این میوه آرامش بخش 
بسیار خوب و تب بر است . همچنین برای از بین بردن غم و ناراحتی بسیار کار 
آمد اس��ت. برای تقویت قلب و معده و همچنین هضم، مصرف این میوه یک 
ساعت بعد از غذا توصیه می شود. این میوه برای رفع تشنگی به عالوه خفقان 
 بسیار موثر است. کس��انی که از س��وزش مثانه رنج می برند، این میوه را در 

دو وعده صبح و عصر میل کنند.
در حالی که ملین مزاج اس��ت، بعد از لینت دادن ب��ه آن مزاج را قابض 

می کند.
ضماد شکوفه ی گالبی ورم چشم را از بین می برد.

تخم گالبی ضد کرم است، ولی ایجاد آشفتگی می کند؛ میزان مصرف 
10 گرم است.

برگ درخت گالبی ضد اسهال است.
برگ خشک درخت گالبی التیام دهنده زخم است.

هیچگاه با شکم خالی گالبی خورده نشود؛ چون باعث چنگ زدن معده 
می شود.

بعد از خوردن گالبی، از خوردن آب سرد پرهیز شود.
گالبی ترش مقوی معده و کبد است و صفرا را می کاهد.
 افراد سالخورده از خوردن گالبی ترش خودداری کنند.

آب گالبی مدر است.
آب گالبی تصفیه کننده ی خون و دفع کننده اس��یداوریک می باشد؛

یک ساعت بعد از غذا میل شود.
آب گالبی تامین کننده عناصر معدنی مورد نیاز بدن است.

آب گالبی ب��رای انواع ک��م خونی ها مفید اس��ت؛ آهس��ته و با فاصله 
میل شود.

 کس��انی که س��ل دارند، خوردن آب گالبی را هر روز عصرها فراموش 
نکنند.

آب گالب��ی برطرف کننده ی خس��تگی عمومی بدن اس��ت. 10 صبح 
بهترین وقت برای رفع خستگی است.

آب گالبی درمان کننده ی اسهال های ساده می باشد.
پتاسیم موجود در گالبی باعث می شود که سموم بدن دفع 

شود و حفظ تعادل نیروهای خون و فعالیت کلسیم را به عهده 
گیرد.

حضرت علی)ع( در مورد گالبی فرموده اند: خوردن 
گالبی نیرو می دهد قلب را، پاکیزه می کند معده را، 

پاک و نیرومند می کند قلب را، دلیر و ش��جاع می 
سازد و نوزاد را زیبا می کند.

حضرت رس��ول)ص( فرموده ان��د: خوردن 
گالبی کم سویی چشم را برطرف می کند.

گالبی برای بیماران نقرسی مفید است.
گالبی برای کس��انی که مبتال به رماتیسم 

می باشند میوه بسیار خوبی است.
کس��انی که درد مفاصل دارن��د، خوردن 

گالبی را فراموش نکنند.
افرادی که فش��ار خون دارن��د مرتب گالبی 

بخورند.
کسانی که سنگ کلیه یا مثانه دارند 100 گرم برگ 
درخت گالبی با 100 گرم پوست س��یب درختی مخلوط 

 کرده 50 گرم از آن را در یک لیتر آب جوش��انده هر چهار ساعت 

یک لیوان میل کنند.
گالبی را با پوست بخورید.

کسانی که میگرن دارند، روزی یک عدد گالبی بخورند )عصرها(.
فسفر موجود در گالبی باعث می شود که تعادل عصبی برقرار شود.

کس��انی که ورم پروس��تات دارند 40 گرم برگ درخ��ت گالبی را در 
یک لیتر آب جوشانده، روزانه هر 4 ساعت یک لیوان میل کنند.

برای زخم های مزمن با جوشانده پوست گالبی شستشو دهید. 50 گرم 
 پوس��ت گالبی را در یک لیتر آب جوش؛ البته ابتدا گالبی را خوب بش��ویید 

به خاطر سمی که به آنها می زنند.
گالبی تقویت کننده ی عضله قلب است.

گالبی یک ماسک ساده و خوب برای پوست های چرب می باشد و منافذ 
پوس��ت را می بندد. روش اس��تفاده: یک عدد گالبی را له کرده به مدت ۲0 
دقیقه روی پوست بگذارید، سپس با پنبه ای که آغشته به گالب است صورت 

را بشویید.
برای کسانی که می خواهند پوست صورت آنها سفت و جمع شود گالبی 
تازه را له کرده با کمی شیر در مخلوط کن هم بزنید، سپس روی پوست تمیز 

۲0 دقیقه استفاده کنید.
دارند در فواصل غذا گالبی بخورند.کسانی که ورم مثانه 
هاضمه دارند یک س��اعت بعد از غذا کس��انی ک��ه س��وء 

گالبی میل کنند.
اسهال خونی هس��تند 100 گرم برگ برای کس��انی که 

که خشک کرده اید در یک لیتر آب درخت گالبی را 
ش         به م��دت ۲0 دقیق��ه دم کنید و ج����و

 روز یک فنج��ان میل کنید.ه��ر 

کسانی که دچار بی خوابی می شوند، از دم کرده ی برگ گالبی استفاده 
کنند.

خوردن گالبی باعث باز شدن چهره می شود.
کس��انی ک��ه مبتال ب��ه خنازیر باش��ند ه��ر روز ۲ ت��ا 3 ع��دد گالبی

بخورند.
دم کرده ی برگ گالبی سردرد میگرن را تسکین می دهد و همچنین 
 س��ردرده���ای�����ی ک����ه عالم����ت ه�������ای مش��خص�������ی 

ندارند.
امام صادق)ع( فرموده اند: گالبی بخورید، گالبی قلب را جال می دهد و 

دردهای اندرون را فرو می نشاند.
برای س��نگینی معده که در اثر یبوس��ت باش��د و صفرا و زردآب بر آن 

غلبه کرده باشد گالبی را همراه شکر بخورید.
کس��انی که تیروئی��د دارن��د در برنام��ه غذایی خ��ود گالب��ی را قرار 

دهند.
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دريچه

مرح��وم ش��يخ طوس��ى ، 
 كلين��ى و ديگ��ر ب��زرگان 
آورده اند: در اوايل خالفت 
معتصم عباسى ، شخصى از 
اهالى سجس��تان به همراه 
ام��ام محم��د ج��واد عليه 
السالم و نيز عده اى ديگر، 

راهى مكه معظمه شد.
 شخص سجس��تانى گويد: 
جه��ت   ، راه  بي��ن  در 
استراحت در محلى نشسته 
بوديم و س��فره غ��ذا پهن 
بود، م��ا با ع��ده اى از افراد 
مختلف مش��غول خوردن 

غذا گشتيم.
م��ن ب��ه حض��رت خطاب 
 ك��ردم و اظه��ار داش��تم : 

ياابن رسول اهلل ! فدايت گردم ، در شهر ما ش��خصى از دوستان و محبان 
شما، از طرف حكومت ، مسوول امور مردم مى باشد.

ماليات زي��ادى را بر من مقرر كرده اس��ت كه بپ��ردازم، در حالى كه من 
 توان پرداخت آن را ندارم، چنانچه ممكن باشد نامه اى برايش بنويسيد 

تا مالحظه حال مرا نمايد و تخفيفى دهد؟
امام عليه السالم فرمود: او را نمى شناسم.

عرض كردم : اى سرورم ! او از دوس��تان و عالقه مندان به شما اهل بيت 
عصمت و طهارت مى باشد؛ و من مطمئن هس��تم كه نامه شما سودمند 

خواهد بود.
 و چون س��خن و تقاضاى من به اتمام رس��يد، حضرت قل��م و كاغذى را 

در دست مبارك خود گرفت و اين عبارات را نگاشت :
به ن��ام خداوند بخش��اينده مهرب��ان، حامل نام��ه از جنابعال��ى و نيز از 
عقي��ده ات تعريف و تمجي��د كرد، توجه داش��ته باش كه خوش��بختى 
تو در گرو رفت��ار و كردارت مى باش��د؛ بنابر اين، س��عى كن نس��بت به 
دوس��تان و هم نوعان خود دلس��وز باش��ى، همانا خداوند متعال فرداى 
 قيامت ت��و را در مقابل اعمال و ك��ردارت مواخذه و م��ورد بازجويى قرار 

مى دهد.
بعد از آن نامه را امضا كرد و تحويل من داد.

پس از آن كه وارد سجس��تان ش��دم و نامه حضرت را به والى ، كه به نام 
حسين بن عبداهلل نيشابورى معروف بود ، دادم، او نامه را گرفت و بوسيد 
و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گش��ود و خواند و به من خطاب كرد و 

گفت : خواسته ات چيست ؟
گفتم : مامورين ش��ما ماليات سنگينى بر من بس��ته اند و توان پرداخت 

آن را ندارم.
سپس دستور داد: ماليات را از من بردارند و چون سخت در مضيقه بودم 

نيز مبلغى را لطف كرد.

وساطت براى رفع مشكل
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برگی از تاريخ

ديوكلس، پسر يك غالم آزاد شده اهل دالماسي، در سال 282 ميالدي 
و در پي دوره ه��اي كوتاه مدت حكوم��ت چند امپرات��ور، به علت مرگ 
 و قتل توس��ط س��پاهيان، به مق��ام امپرات��وري روم برگزيده ش��د؛ و از 
 آن پ��س خ��ود را دي��و كلتيان��وس نامي��د.   البت��ه وي قب��ل از آن، 
بر اثر اس��تعدادهاي درخش��ان و مالحظ��ه كاري هاي با نرمش��ش به 
 مقام كنس��ولي، پرو كنس��ولي، و فرماندهي گارد س��لطنتي ارتقا يافته 

بود. 
وي مردي نابغه بود كه در جنگ مهارتي نداشت اما در كشورداري خبره 

بود.
وي ب��راي اداره ي هر چه بهت��ر امپراتوري، قلمرو خود را به دو قس��مت 
تقس��يم كرده و س��ردار بس��يار اليقي به نام ماكس��يميانوس را با خود 
در امپراتوري ش��ريك س��اخت. ش��ش س��ال بعد، براي اينكه اداره ی 
امور و دفاع آسانتر ش��ود، هر يك از دو آوگوس��توس، قيصري به عنوان 
دستيار و جانش��ين خود انتخاب كردند. هر آوگوس��توس تعهد مي كرد 
كه پس از بيس��ت س��ال به نفع قيصر خود كن��ار رود، و قيصرش قيصر 
 ديگ��ري را منص��وب كند،تا ب��ه نوب��ه ی خود دس��تيار و جانش��ين او 

باشد. 
ديوكلتيانوس در مدتي كه قدرت را در دس��ت داش��ت ب��ه اين اقدامات 

دست زد:
1 � تقسيم قلمرو امپراتوري روم به چهار قسمت خود مختار براي اداره ي 

هر چه بهتر كشور.
2 � به جري��ان انداختن پول س��المي ك��ه ثب��وت وزن و خلوص طالي 

سكه هاي آن تضمين شده بود.
3 � تقس��يم مواد غذايي ميان بينوايان، به رايگان و يا ب��ه بهايي معادل 

نصف قيمت بازار.
 4 � براي مب��ارزه با بيكاري به كارهاي عام المنفعه ی وس��يعي دس��ت 

زد.
5 � تحت نظارت گرفت��ن واردات و صادرات به منظ��ور تامين تداركات 

شهرها و سپاه.
 6 � معين ك��ردن به��اي قانوني همه ی اجن��اس و م��زد كارهاي مهم، 
 براي مبارزه ب��ا محتكران��ي ك��ه قيمت هاي اجن��اس را ب��ه ناحق باال 

برده اند.
 البته در كن��ار اين اقدامات، مش��كالتي نيز در قلمرو وي ب��ه وجود آمد 
ك��ه از جمل��ه مه��م تري��ن آنه��ا مي ت��وان ب��ه وج��ود بوروكراس��ي 
گس��ترده ب��راي انج��ام نظ��ارت دقيق دول��ت بر ام��ور جاري كش��ور 
 و فش��ار بيش از ح��د بر م��ردم ب��راي پرداخ��ت مالي��ات و ... اش��اره 

كرد.
 اما آنچه كه فرج��ام كار اين غ��الم زاده ي به مقام امپراتوري رس��يده را 
در صفح��ات تاري��خ از هم��ه ي همگنان��ش باالت��ر ب��رده اس��ت، اين 
اس��ت ك��ه وي س��رانجام در كم��ال اختي��ار و ق��درت از كار كن��اره 
 گي��ري ك��رده و ق��درت را طب��ق ق��ول و ق��رار قبل��ي ب��ه معاون��ش 

سپرد. 
حتي وقتي كه دستيارش ماكسيميانوس، به او فشار آورد كه دوباره قدرت 
را در دست گيرد، پاسخ داد: اگر ماكس��يميانوس كلم هاي زيبايي را كه 
 در باغش كاشته اس��ت مي ديد، از او نمي خواس��ت كه اين لذت را فداي 

نگراني ها و خستگي هاي فرمانروايي كند.

كناره گيري يك امپراتور

در ت�اري�خ شهادت نهمين امام شيعه حضرت جواداالئمه عليه السالم روايات 
 گوناگونی وارد ش��ده است؛ چنانكه مس��عودی، روز ش��هادت حضرت را در 
پنجم ذی الحجه سال 219 ه.ق می داند؛ اما طبق مشهورترين روايات، عروج 
 ملكوتی ايش��ان در آخر ماه ذی القعده س��ال 220 هجری قمری بوده است؛ 
 و در آن هن��گام از س��ن ش��ريفش تنه��ا 25 س��ال و چن��د م��اه گذش��ته 

بود.
كيفيت شهادت آن امام م�ظلوم به اختالف نقل شده است، كه مشهورترين 

آنها در ادامه می آيد:
نقل اول

ابن شهر آشوب در كتاب »مناقب آل ابيطالب« نقل می كند:
پس از آن كه مردم با معتصم بيعت كردند، به عبدالملك كه والی مدينه بود 
نامه ای نوش��ت تا آن حضرت را همراه »ام فضل« روانه بغداد كند، هنگامی 
 كه حضرت وارد بغداد ش��د به ظاهر مورد احترام قرار گرفت، سپس معتصم 

به وسيله غالم خود »اشناس« شربتی برای امام فرستاد.
 وقتی اشناس ش��ربت را به خدمت آن حضرت آورد، عرض كرد: اين شربتی 
است كه خليفه برای خود ساخته است و پيش از شما خود و گروهی از بزرگان 
از آن نوش��يده اند و امر كرده اس��ت ش��ما هم آن را با يخ بنوشيد. سپس يخ 
 آورد و برای حضرت ش��ربت آماده كرد. امام فرمود: در شب آن را می نوشم . 
 اش��ناس گفت : باي��د خنك نوش��يده ش��ود وگرنه ي��خ آن آب می ش��ود. 
هرقدر آن ام��ام غريب مظلوم از آش��اميدن امتن��اع كرد آن ملع��ون اصرار 
 كرد و ام��ام عليه الس��الم ب��ا علم ب��ه عمل آن��ان، آن ش��ربت زهرآل��ود را 

نوشيد. 
» ش��ايد معتص��م استاد عالمه س��يد جعفر مرتضی عاملی می گويد: 

 در يك روز س��ه بار به مس��موم س��اختن امام 
عليه السالم اقدام كرده است تا مطمئن شود به 
هدف خود می رسد، چنانچه در روايت اشناس 
نيامده اس��ت كه امام عليه السالم با نوشيدن 

آن شربت به شهادت رسيد«. 
نقل دوم

عالمه محمد تقی مجلس��ی )ره( در كتاب 
»جالء العيون« نقل می كند:

معتصم يكی از نويس��ندگان خ��ود را مامور 
كرد ت��ا ابوجعف��ر عليه الس��الم را ب��ه منزل 
خود دع��وت كن��د و زه��ری در غ��ذای آن 
 حضرت بري��زد. آن ملعون ني��ز چنين كرد؛ 

ولی امام عليه الس��الم نپذيرفت و فرم��ود : تو می دانی كه م��ن در مجالس 
شما حاضر نمی ش��وم . آن ش��خص   گفت : غرض اطعام شما است و متبرك 
ش��دن خانه ما به مقدم ش��ريف ش��ما؛ يكی از وزي��ران خليفه ني��ز آرزوی 
 مالقات ش��ما را دارد. پس آن امام مظلوم به اجبار آن ش��خص ب��ه منزل او 

رفت.
 هنگامی ك��ه غذا تن��اول فرمود، اث��ر زه��ر را در گلوی خود احس��اس كرد. 
 برخاس��ت و اس��ب خ��ود را طلبي��د. صاح��ب خان��ه از او خواس��ت نرود، 
 امام عليه الس��الم فرمود: بي��رون رفتن م��ن از خانه تو برای تو بهتر اس��ت! 
وقتی حضرت ب�ه م�ن�زل رس���ي�د اث�ر زه�ر در بدن ش��ريفش ظاهر شد و 
 در تمام آن روز و ش��ب منقلب بود تا آنكه مرغ روح مقدسش ب�ه بال شهادت 

به اعلی درجات بهشت پركشيد.
نقل سوم

عالمه محمد حسين مظفر )ره( در كتاب »تاريخ الشيعه« نقل می كند:
معتصم كه از امام جواد عليه الس��الم دش��منی و كينه ای عميق داشت،امام 
عليه الس��الم را به زندان افكند، اما س��رانجام چاره ای نديد جز آنكه حضرت 

منظور امام عليه الس��الم را از زندان را از مي��ان ب��ردارد. ب��ه همي��ن 
»ام فض��ل« )دخت��ر مام��ون( كه بيرون آورد و به همس��ر ايش��ان، 

 معتصم آشكار بود، زهری داد و از انحراف��ش از آن حضرت برای 
 خورد امام عليه السالم بدهد. او خواس��ت آن زه��ر را ب��ه 
اجابت كرد و امام عليه السالم همس��ر امام خواس��ته او را 
 ش��يخ عب��اس قم��ی )ره( در با زهر معتصم مس��موم شد.  
منته��ی  از كت��اب ش��ريف » نق��ل  ب��ه   اآلم��ال« 
المعج��زات«  عي��ون  الفض��ل، » ام  گوي��د:   م��ی 

انگور رازقی را زهرآل��ود كرد و به ن��زد آن امام مظل��وم آورد؛ وقتی حضرت 
از آن انگ��ور مس��موم ت�ن�اول ك��رد، اثر زه��ر در بدن مباركش ظاهر ش��د. 
در اي��ن هن��گام آن ملعونه از كار خود پش��يمان ش��د و گري��ه و زاری كرد، 
حضرت فرم��ود: اكنون ك��ه مرا كش��تی گريه می كن��ی، به خدا س��وگند 
كه ب��ه بالي��ی مبت��ال خواهی ش��د ك��ه درم��ان نش��ود؛ و همان ش��د كه 
 امام علي��ه الس��الم فرموده ب��ود و ب��ا مرضی هالك ش��د كه درم��ان پذير 

نبود.
 مس��عودی در »اثبات الوصيه« می گويد: معتصم و جعف��ر بن مامون هر دو، 
ام ف�ض���ل را واداش��تند ب��ر كش��تن آن حض��رت و جعف��ر ب��ن مام��ون 
 به س��زای اين امر در حال مس��تی به چاه افت��اد و او را مرده از چ��اه بيرون 

آوردند.
آن نونه�ال جويبار امامت در اول سن جوانی در حالی كه تنها بيست وپنج بهار 

از عمر شريفش گذشته بود، با آت�ش كينه دشمنان از پا درآمد.
ش��يعيان، اطراف خانه ام��ام مظلوم خويش جمع ش��دند و چ��ون معتصم 
درصدد ب��ر آمده ب��ود آن��ان را از تش��ييع جن��ازه آن حض��رت ب��از دارد، 
 شمشيرهای شان را آويخته، برای ايس��تادگی تا پای مرگ، هم پيمان شده 

بودند.
پيكر مطهر آن امام غريب را بعد از غس��ل و كفن آوردند و در مقابر قريش در 
 پشت سر جد بزرگ�وارش حضرت موسی بن جعفر عليه السالم دفن كردند، 
 و به حس��ب ظاهر»واث��ق باهلل« ب��ر آن حضرت نم��از خواند؛ ول��ی در واقع 
 حضرت ام��ام عل��ی النق��ی علي��ه الس��الم از مدينه ب��ه ط��ی االرض آمد 
 و متص��دی غس��ل، كف��ن ، نم��از و دف��ن پ��در بزرگ��وارش 

شد.             

 تصرف صربستان توسط 
 امپراتـوري عثمانـي 

)1389م(

 تصرف مسكـو توسط 
 ناپلئـون بناپـارت

 )1812م(

 ورود نيروهاي امريكايـي 
به شبـه  جـزيره كـره

)1950م(
صربستان از س��ده هاي شش��م و هفتم ميالدي با ورود صرب ها از اسپانيا، 
شكل گرفت و پس از سال ها جنگ داخلي، در سال 1217م كشور مستقل 

صربستان به وجود آمد.
با آغاز ضعف صربس��تان در ي��ك قرن بع��د، اين كش��ور جوالنگاهي براي 
حمالت پراكن��ده نيروهاي عثماني ش��د. در اي��ن مي��ان، نبردهايى بين 
صربس��تان و امپرات��وري عثمان��ي روي داد كه پ��س از پي��روزي عثماني 
 در چهاردهم س��پتامبر 1389م صربس��تاْن خ��راج گذار دول��ت عثماني 

شد.
در سال 1459م اين منطقه رسما توس��ط حكومت عثماني ضميمه قلمرو 

آن ها شد.
 دوران حاكمي��ت 400 س��اله عثماني بر صربس��تان تا نيمه ق��رن نوزدهم 
به طول كش��يد و پس از آغاز ضعف و ش��كل گيري روند انحطاط در دولت 
عثماني، ابتدا اين منطقه داراي خودمختاري ش��د و بع��د از جنگ جهاني 
 اول و فروپاش��ي خالف��ت عثمان��ي، منطقه صربس��تان نيز به اس��تقالل 

دست يافت.

 حمله ناپلئون بناپ��ارت امپراتور فرانس��ه ب��ه روس��يه در 24 ژوئن س��ال 1812م، 
 آغازي بر پايان اقتدار ناپلئون به ش��مار مي آيد. سرعت پيش��روي نيروهاي فرانسوي 
در آغاز اين حمله، حتي با وسايل و تجهيزات امروزي هم عجيب و باورنكردني است. 
او فاصله مرزهاي آن روز روسيه با لهستان را در كمتر از سه ماه پيمود و روز چهاردهم 
سپتامبر 1812م وارد مسكو شد. ناپلئون گمان مي كرد كه با فتح مسكو، تزار روسيه 
را به زانو در خواهد آورد و سرزمين پهناور روس��يه را به قلمرو امپراتوري خود خواهد 
 افزود، ولي فرداي ورود سربازان او به مسكو، شهر آتش گرفت و سربازان روسي كه ضمن 
عقب نشيني، شهر را به آتش كشيده بودند، س��پاه ناپلئون را در اين شهر بدون آذوقه 
گذاشتند. شدت آتش سوزي به حدي بود كه س��ه چهارم شهر مسكو به كلي طعمه 
حريق شد و نابود گشت. با فرا رسيدن زمستان سخت روسيه و كمبود تداركات و مواد 
غذايى، ناپلئون تصميم گرفت از روس��يه عقب نش��يني كند؛ ولي در بين راه، سرما و 
گرسنگي از يك طرف و حمالت پي درپي نيروهاي روسيه از طرف ديگر، صدها هزار 
 نفر از سربازان فرانسوي را از پاي درآورد؛ به طوري كه از ارتش 530 هزار نفري ناپلئون، 
تنها 30 هزار نفر به مبداء حركت خود بازگشتند. اين شكس��ت پايان اقتدار ناپلئون 

بناپارت را رقم زد و از آن پس در برابر اتحاد كشورهاي مخالف خود، ناكام ماند.

 جنگ كره ك��ه از روز 25 ژوئن 1950م ب��ا حمله نيروهاي كره ش��مالي به 
كره جنوبي آغاز شد، نخستين برخورد نظامي بين شرق و غرب بعد از جنگ 
جهاني دوم به شمار مي رود. اين امر واكنش سازمان ملل متحد را برانگيخت و 
نيروهاي ملل متحد براي دفع تجاوز كره شمالي، متشكل از سربازان شانزده 
كشور، راهي شبه جزيره كره ش��دند. در اين ميان، بخش عمده اين نيروها را 
سربازان امريكايى تشكيل مي دادند و نيروهاي پانزده كشور ديگر، بيشتر نقش 
 سمبوليك داش��تند. نيروهاي امريكايى در روز چهاردهم سپتامبر 1950م، 
با پياده شدن در پشت خطوط نيروهاي كره شمالي در يكي از بنادر آن كشور، 
حمله متقابل عليه نيروهاي كره شمالي را آغاز كردند و هم زمان با اين عمليات، 
 حمله نيروهاي س��ازمان ملل متحد در سراس��ر جبهه هاي جنوب آغاز شد. 
اين امر واكن��ش چين را برانگيخ��ت، از اين رو با اعزام دويس��ت هزار نيروي 
 داوطلب، نيروهاي امري��كا و متحدين آن ه��ا را وادار به عقب نش��يني كرد. 
اين امر اختالفات امريكا و چين را تشديد كرد به طوري كه قصد كشاندن جنگ 
به داخل خاك چين مطرح شد كه به دليل مخالفت سياست مداران امريكايي 

اين امر عملي نشد.

تا به حال س��رى به موزه جواهرات ملى ايران زده ايد؟ شايد اگر يك بار اين 
موزه ش��گفت انگيز را از نزديك ببينيد، ديگر برق هيچ طاليى چش��م تان را 

خيره نكند.
تاريخچه جمع آورى و نگهدارى جواهرات در ايران، از دوره حكومت صفويه 
 آغاز مى ش��ود. تا قبل از صفوي��ه ، جواه��رات گران بهاي��ى در خزانه دولتى 
وجود نداش��ته و پادش��اهان صفوى بيش از دو قرن به جمع آورى جواهرات 
پرداختند. حتى كارشناس��ان دولت صفوى، جواه��رات را از بازارهاى هند و 
عثمانى و كشورهايى مانند فرانسه و ايتاليا خريدارى مى كردند و به اصفهان ، 

پايتخت حكومت ، مى آوردند.
 در پايان س��لطنت ش��اه س��لطان حس��ين و با ورود محمود افغان به ايران ، 
خزاين دولت با حمله افغان ها غارت شد و مقدارى از آن ها كه به وسيله محمود 
 به اشرف افغان منتقل شده بود، پس از ورود ش��اه تهماسب دوم به اصفهان ، 

به چنگ نادر افتاد و از خروج آن ها از ايران جلوگيرى شد.
بعدها نادر براى پس گرفتن آن قسمت از جواهرات كه به هندوستان منتقل 

شده بود، نامه هايى به دربار هند نوشت ، اما جواب نامساعد شنيد.
پس از لشكركشى نادر به هند، محمدش��اه گوركانى مبالغى نقدينه ، جواهر 
 و اسلحه تسليم نادر كرد. اما بخشى از اموال و خزاينى كه نادر از هندوستان 
 به دس��ت آورده بود به ايران نرسيد و در راه بازگش��ت به ايران از ميان رفت . 
نادر پس از بازگش��ت به اي��ران ، مقدار قاب��ل مالحظه اى از جواه��رات را به 
 رس��م ارمغان براى امرا و حكام و ش��اهان كش��ورهاى همس��ايه فرس��تاد. 

هم چنين مقدارى از اشياى نفيس و مرصع را به آستان حضرت امام رضا )ع ( 
تقديم كرد و مقدارى را نيز به سپاه خود بخشيد.

در س��ال 1160 پس از قتل نادر، احمد بيگ افغان ابدالى ، از س��رداران نادر، 
دست به غارت جواهرات خزانه نادر زد. از جمله گوهرهايى كه از ايران خارج 
شد و هرگز بازنگشت ، الماس معروف كوه نور بود. اين الماس در سال 1266 
به ملكه ويكتوريا اهدا ش��د. در دوران قاجار مجموعه جواهرات جمع آورى و 
ضبط شد و تعدادى از جواهرات بر تاج كيانى ، تخت نادرى ، كره جواهرنشان 
 و تخت طاووس نصب ش��د. در س��ال 1316 ، قس��مت عم��ده جواهرات به 
بانك ملى ايران منتقل شد و پشتوانه اسكناس و بعدا وثيقه اسناد بدهى دولت 
به بانك بابت پشتوانه اسكناس قرار گرفت . خزانه فعلى در سال 1334 ساخته 
و در سال 1339 با تاسيس بانك مركزى ايران افتتاح و به اين بانك سپرده شد. 
جواهرات مهم اين موزه الماس درياى نور، تخت طاووس يا تخت خورشيد، 

تخت نادرى و كره جواهر نشان است .
 جواهرات شاخص موزه:

درياى نور
درياى نور، درشت ترين و زيباترين الماس برليان در ميان گوهرهاى سلطنتى 
 ايران و يك��ى از گوهرهاى معروف جهان اس��ت . گفته مى ش��ود اين الماس 
هزار سال پيش كشف و استخراج شده اس��ت . وزن آن 7 مثقال و 20 نخود، 
يعنى در حدود 182 قيراط ، و صورتى است ، ولى پيش از تراش ، زيادتر از اين 
بوده است . اين الماس توسط نادرشاه افشار، جزو هداياى محمد شاه گوركانى 
 و غنايم جنگى از هند به ايران آورده ش��ده و بع��د از طى دوران هاى مختلف 

به دست شاهان قاجاريه رسيده است .
كره جغرافيايی

 كره جغرافيايى كه وزن آن با پايه هاى طاليى آن حدود 5/37 كيلوگرم و روى 
آن 51366 قطعه جواهر گوناگون به وزن 4/3656 گرم نشانده شده است .

 اقيانوس ها و درياهاى زمردنشان و آسيا مرصع به ياقوت و لعل ، ايران مرصع 
به الم��اس ، اروپا مرصع ب��ه ياقوت ، آفريق��ا مرصع به ياقوت س��رخ و كبود و 
آمريكاى ش��مالى و جنوبى و اس��تراليا مرصع به ياقوت و لعل اس��ت و خط 
استوا به وسيله الماس نش��ان داده شده و دو حلقه زرين س��اده كه در روى 
آن ها گل هاى الماس نشان نصب شده ، به طور متقاطع كره را در ميان گرفته 
است . روى كره القاب ناصرالدين شاه منبت و الماس نشان شده است . در اين 
 كره ، كوه دماوند با ياقوت درش��تى مشخص و ش��هر تهران با ياقوت معروفى 

به نام اورنگ زيب نمايان است . 
تاج ماه

 تاج ماه كه بعد از درياى نور، در ميان جواهرات سلطنتى خودنمايى مى كند. 
 اين سنگ س��فيد و خوش آب و رنگ بادامى ش��كل 112 قيراط وزن دارد و 
در وسط بازوبند سلطنتى بازوى چپ قرار داشت . اما بعدها به صورت دگمه يا 
بر روى سينه يا پيش كاله نصب مى كردند و اينك به صورت پياده در خزانه 

جواهرات سلطنتى ايران نگه دارى مى شود.
تاج كيانی

تاج كيانى، تاجى اس��ت كه پادش��اهان در مراس��م تاج گذارى از آن استفاده 
مى كردند.

از درياى نور تا تخت طاووس

سه روايت از شهادت امام جواد عليه السالم؛

نهمیـن پـرواز

در چنین روزی 



اخبار خبر 

سه نفر از حجاج اصفهانی در حادثه سقوط باالبر در مسجد الحرام که روز 
جمعه اتفاق افتاد، مجروح شدند.

جانشین رییس س��ازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان اظهارکرد: بر اثر 
حادثه رخ داده در مکه، بیش از یکصد نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح 
ش��دند که س��ه نفر از مجروحان این حادثه از حجاج استان اصفهان می 

باشند.
علیرضا صادقی افزود: فاطمه حسین صادقی هرندی، عباسعلی زکریای 
نجف آبادی و فاطمه نصیری از استان اصفهان در حادثه روز گذشته مکه 

مجروح شدند.
وی بی��ان کرد: پ��س از این حادث��ه، فاطمه حس��ین صادق��ی هرندی 
بصورت سرپایی مداوا ش��د اما دو مجروح دیگر بدلیل جراحت شدید در 

بیمارستانهای مکه بستری هستند.
در پی طوفان ش��دید در مکه مکرمه، یک باالبر در مسجد الحرام سقوط 

کرد که بر اثر آن 107 تن کشته و 238 تن زخمی شدند.
در این حادثه 25 زائر ایرانی مجروح ش��دند و یک زائر ایرانی جان خود 

را از دست داد.
امسال پنج هزار و 300 نفر زائر در قالب 38 کاروان از استان اصفهان برای 

انجام اعمال حج تمتع به کشور عربستان اعزام شده اند.

حاج مرتضي اش��تري اصفهاني، 
مداح و ش��اعر پیشکس��وت اهل 
بی��ت )ع( و ریی��س ش��وراي 
مرکزي هی��ات مذهبي اس��تان 
اصفهان و از پهلوانان ورزش هاي 
زورخانه اي صبح روز یک ش��نبه 
22 ش��هریورماه جاري در س��ن 
بیمارس��تان  در  س��الگي   85
ش��هید صدوق��ي اصفه��ان ب��ه 
لق��اء اهلل پیوس��ت.وي ک��ه پدر 
س��ردار سرتیپ پاس��دار حسین 

اش��تري فرمانده نیروي انتظامي جمهوري اس��امي ایران است مدتي 
بود که به دلیل چن��د بیماري داخل��ي تحت مداوا قرار داش��ت.گفتني 
اس��ت حاج مرتضي اش��تري در س��ال 80 در س��فري که رهبر معظم 
انقاب به اصفهان داش��تند به عنوان یک��ي از نخبگان این اس��تان نزد 
 ایش��ان حضور یاف��ت و تالیفات خ��ود را به مق��ام معظم رهب��ري اهدا 

کرد.

رویداد کارآفرینی هم نت در زمینه فناوری اطاعات و ارتباطات با حضور حدود 130 
شرکت کننده روز شنبه در اصفهان آغاز شد.این رویداد با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان استان اصفهان، توسط شرکت مخابرات 
استان اصفهان و با هدف شناسایی ایده های کارآفرینانه، حمایت مادی و فیزیکی از 
صاحبان ایده برای تولید محصول و تبدیل شدن به یک کسب و کار برگزار می شود.

رویداد هم نت شامل همکاری، مشکل گش��ایی، نوآوری و توانمندسازی در حوزه 
فناوری اطاعات و ارتباطات تا تبدیل ایده به محصول یا یک کس��ب و کار است و 

در نهایت منجر به سودآوری برای صاحبان ایده و شرکتهای مخابراتی می شود.
در رویداد هم نت، صنعتگران، س��رمایه گذاران و صاحبان فناوری درباره مسائل و 
معضات ش��ان به امید پیدا کردن راه حل گفت و گو کرده و آموزش های فشرده 
ای درباره کسب و کار دریافت می کنند. مدیر روابط عمومی بنیاد نخبگان استان 
اصفهان در ای��ن باره  گف��ت: این رویداد با حض��ور حدود 130 ش��رکت کننده و 
صاحب ایده به م��دت چهار روز برگزار می ش��ود. مرتضی ورش��اوی افزود: از بین 
 ایده های مطرح ش��ده در این رویداد 15 تا 20 ایده بعنوان ایده های برتر برگزیده 
خواهد شد. وی اظهار کرد: بیشتر ایده های مطرح ش��ده در این رویداد شامل نرم 

افزارهای کاربردی مبتنی بر تلفن همراه و سایتهای اینترنتی است.
ورشاوی گفت: پس از انتخاب ایده های برتر، شرکت کنندگان در قالب تیم و بصورت 

گروهی برای تبدیل آنها به محصول یا کسب و کار تاش می کنند.
وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این رویداد عاوه بر اینکه فرصتی برای تجربه 
واقعی بازار، کار گروهی و کمک گرفتن از افراد حرفه ای در بخش صنعت خواهند 
داشت از فرصت همراهی گروهی از مشاوران و کارآفرینان موفق داخلی و بین المللی 
نیز برخوردار می شوند. نخس��تین رویداد کارآفرینی هم نت اوایل مرداد امسال با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد نخبگان و اتاق بازرگانی 
اصفهان در شهر اصفهان برگزار ش��د. در این رویداد، صنعتگران، سرمایه گذاران 
 و صاحبان فناوری درباره مس��ائل و معضات ش��ان به امید پیدا کردن راه حل به

 گفت و گو پرداختند و هفت تیم برتر جوایز خود را دریافت کردند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
۹00 مهد کودک در استان اصفهان وجود دارد که ۴0 هزار کودک در این 

مراکز نگهداری می شوند.
مهدی غیور با بیان اینکه هنوز تعرفه سال جاری مهد کودک های استان 
اصفهان اباغ نش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: اما میانگین افزایش تعرفه 

مهدهای کودک با افزایش 1۴ درصدی اعام شده است.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که پایه هزینه دریافتی مهدهای کودک 
استان نس��بت به دیگر اس��تان های کش��ور با توجه به خدماتی که ارایه 
می شود بسیار پایین است و از این رو قرار است در سال جاری برای استان 

تعرفه ای مناسب در نظر بگیرند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از ۹00 مهدکودک در استان اصفهان وجود دارد، ابراز داشت: 
بیش از ۴0 هزار کودک ۶ ماهه تا پایان ۶ س��ال در این مراکز نگهداری 
می شوند. وی تعداد مهدهای کودک دولتی استان را ۴ مورد اعام کرد و 
بیان داشت: از این تعداد 2 مهد در منطقه شهری و 2 مهد کودک نیز در 

مراکز روستایی به کودکان استان ارایه خدمات را انجام می دهند.
غیور در خصوص وضعی��ت مکانی مهدهای کودک اس��تان اصفهان نیز 
گفت: بیش از ۹5 درصد از مهدهای کودک اس��تان اصفهان استیجاری 

است و تنها 5 درصد از این مراکز حالت مالکیت دارند.

 سه نفر از حجاج اصفهانی 
در حادثه مکه مجروح شدند

پدر سردار حسين اشتري درگذشت رویداد کارآفرینی هم نت فناوری اطالعات 
و ارتباطات در اصفهان آغاز شد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:
 فعاليت ۹۰۰ مهدکودک

 در استان اصفهان
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تفاهمنامه همکاری ات��اق بازرگانی اصفهان با اتاق بازرگانی دو اس��تان 
خرس��ون)Kherson( و دونتسک اوکراین برای مش��ارکت در کشت 

برون مرزی منعقد شد. 
 به گزارش زاین��ده رود به نقل از روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفهان ، 
 ای��ن تفاهمنام��ه هم��کاری در حاش��یه نشس��ت بررس��ی فرصتهای 
 تجاری و س��رمایه گذاری در اصفهان و اس��تان خرس��ون اوکراین امضا 
 شد و موضوع آن، کش��ت برون مرزی کش��اورزان اصفهانی در اوکراین

 است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: با توجه به کمبود منابع 
آبی و زمینهای حاصلخیز در اس��تان اصفهان می ت��وان از ظرفیت های 
موجود در سایر کشورها بویژه اوکراین بهره برد و ایران و کشور میزبان هر 

دو به سود و سرمایه گذاری قابل توجه برسند.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی افزود: با اس��تفاده از نیروی متخصص و 
امکانات اس��تان اصفهان در خرس��ون و دونتس��ک اوکراین می توان از 
امکانات زمین و محیط زیست کافی و با ظرفیت آنجا درباره کشت برون 

مرزی و سرمایه گذاری بهره برد.

وی با بیان اینکه اوکراین از دیرباز انبار غل��ه اروپا بوده و نقش مهمی در 
امنیت غذایی منطقه شرق اروپا و غرب آسیا ایفا کرده است گفت: اصفهان 
نیز استانی صنعتی و معدنی، شهر کار و تولید و با ظرفیتهای باال در بخش 

کشاورزی است.
 رییس اتاق بازرگان��ی اصفهان خاطر نش��ان کرد: اصفهان و خرس��ون 
م��ی توانند در بخ��ش ماش��ین آالت کش��اورزی هم��کاری نزدیکی با 
یکدیگرداشته باشند زیرا استان اصفهان در زمینه ساخت ماشین آالت و 

تجهیزات کشاورزی دارای توانمندی های قابل توجهی است.
سهل آبادی با اشاره دیدار چند هیات اقتصادی خارجی در اتاق اصفهان 
با فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان در یک ماه گذشته افزود: این استان 
دارای ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با سایر 

کشورهاست .
رییس اتاق بازرگانی خرسون نیز در این نشست گفت: کشور اوکراین با 
۴0 میلیون نفر جمعیت دارای منابع بزرگ کش��اورزی ،معدنی و انرژی 

است.
ویکتوریا آستورماف )Vicrtoria Ostroumova( خواستار همکاری 

بین دو استان در بخش تولید مشتقات نفتی شد و افزود: اوکراین می تواند 
از ایران محصوالت پتروشیمی از جمله پلی اتیلن وارد کند.

المی��را سوابس��تنکف )Elvira Sevostian(، رییس ات��اق بازرگانی 
دونتس��ک اوکراین نیز گفت: دو بخش کشاورزی و گردشگری می تواند 

زمینه همکاری بین دو کشور اوکراین و ایران باشد.
همچنین در این نشس��ت ب��ر آمادگی یک��ی از بانکه��ای اوکراین برای 

همکاری با بانک های ایران تاکید شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این نشست 
با اشاره به فعالیت هشت هزار و 500واحد صنعتی در استان گفت: حجم 

مبادالت ایران و اوکراین 223 میلیون دالر است.
محمد مجیری افزود: ۶0 درص��د واردات ای��ران از اوکراین محصوالت 
کشاورزی است و می توان زمینه همکاری مشترک در بخش کشاورزی 
اوکراین با توجه به وجود منابع آبی و زمین های حاصل خیز فراهم کرد.

خرسون از استان های جنوبی اوکراین با حدود یک میلیون نفر جمعیت 
و دونتسک از استانهای شرقی این کشور با حدود چهار و نیم میلیون نفر 

جمعیت است.

تفاهمنامه همکاری اصفهان با دو استان اوکراین برای مشارکت در کشاورزی منعقد شد
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معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: تا یک ماه دیگر جشن ثبت شهر اصفهان به 
عنوان شهر صنایع دستی جهان برگزار می شود. این عنوان 
باید به خوبی برای اصفهان اس��تفاده ش��ود و به عنوان یک 

پیرامتن در دستور کار قرار گیرد تا برند درست کنیم.
بهمن نامور مطلق در هفتمین نشست از سلسله نشست های 
اسطوره شهر پیرامون پیرامتن ها یا ورودی ها اظهار کرد: برای 
هر اثری از جمله کتاب، هنر، شهر و ... یک متن اصلی وجود 
دارد که هیچ گاه عریان نیس��ت و همواره با متن های دیگر 
پوشیده شده و امکان مواجهه با متن اصلی را به طور مستقیم 

سلب کرده است. این متن های حاشیه ای پیرامتن نام دارد.
وی افزود: پیرامتن ها نقش آستانگی دارند و کارشان جلب 
نظر مخاطب به متن اصلی است؛ یعنی در واقع نقش جذاب 
نشان دادن متن و نوعی اغواگری دارند چراکه پیرامتن با این 

کارها باید مخاطب را به متن سوق دهد.
نویس��نده کتاب »درآمدی بر اسطوره شناس��ی« ادامه داد: 
ش��هری اگر می خواهد گردش��گری به حس��اب آید، باید 
به پیرامتن ها توج��ه کند. همچنین در صنایع دس��تی هم 
بس��ته بندی های مدرن و درس��ت می تواند ی��ک پیرامتن 
مناسب باشد که متاسفانه در ایران پیرامتن ها موجب نزول 
متن ها شده اند، چراکه بلد نیس��تیم از آنها درست استفاده 

کنیم.
نامور مطلق تصریح کرد: هنر جهان ام��روز در پیرامتن ها و 
مارکتینگ است، چراکه می توانند جنس دو دالری را حتی با 

یک بسته بندی خوب و برندینگ تا 200 دالر به 
فروش برسانند که این موضوع نشان از اهمیت 
پیرامتن دارد. متاسفانه جامعه ایران از اهمیت 
پیرامتن ها آگاه نیست و بلد نیستیم پیرامتن ها 

را قوی کنیم تا متن های بس��یار خوبمان را 
درست جلوه دهیم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: در شهرها 
نیز دو م��دل پیرامت��ن وج��ود دارد، یکی 
پیرامتن درون ش��هر و یکی پیرامتن خود 
شهر که پیرامتن درون شهر می شود و همان 

تابلوها، فروشگاه ها و... است.
نامور مطلق به اصفهان اش��اره کرد و افزود: 
وقت��ی از اصفه��ان، نامی به می��ان می آید 
مجموع��ه ای از تصاوی��ر در ذه��ن متواتر 
می شود، اما آیا این تصاویر پیرامتنی را برای 

اصفهان ایجاد کرده ایم؟
وی تصریح کرد: پیرامتن ش��هرها می تواند 
نمایش��گاهی و فیزیکی یا مجازی باشد، به 
عنوان نمونه ش��رکت در یک نمایشگاه در 

س��ئول کره می تواند پیرامتن اصفهان باش��د و اگ��ر از این 
پیرامتن درست استفاده شود، می تواند حتی تعداد بسیاری 

انسان را برای آمدن به این شهر راغب کرد.
نویسنده کتاب »درآمدی بر اسطوره شناس��ی« با اشاره به 

اینکه یکی از راه های تقویت پیرامتن داشتن یک مکان ثابت 
برای معرفی است، افزود: به همین دلیل تمام کشورهای دنیا 
در شانزلیزه فرانسه دفتر دارند و برای خرید یک دفتر در این 
خیابان هزینه می کنند، اما جالب است که دفتر ایران در این 
خیابان را می بندیم! در حالی که قطر و ترکیه در این خیابان 

دفتر افتت��اح می کنند، چراکه هم��ه می دانند 
از این خیابان می ت��وان 100 برابر هزینه ای که 

کرده اند درآمد به کشور وارد کنند.
نامورمطلق ادامه داد: وقتی می بینید کشورها و 
شهرهای جهان برای اینکه نامشان در یک 
فیلم برده شود هزینه های هنگفتی می کنند 
دلیل دارد؛ چراک��ه آن ه��ا می دانند هنر و 

سینما پیرامتنی بسیار قوی است.
 القابی که به شهرها داده می شود هم خیلی 
اهمیت دارد و متاسفانه در سنت خودمان به 
شهرها لقب می دادیم ولی امروز از این سنت 
عقب نشس��ته ایم درحالی که کش��ورهای 

جهان به سنت روی آورده اند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ت��ا یک م��اه دیگر 
جش��ن ثبت ش��هر اصفهان به عنوان شهر 
صنایع دستی جهان برگزار می شود، گفت: 
این عن��وان باید ب��ه خوبی ب��رای اصفهان 
استفاده ش��ود و باید به عنوان یک پیرامتن 
در دستور کار قرار گیرد تا برند درست کنیم.

مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: ترمینال ها 
و فرودگاه های کشور نیز پیرامتن های بسیار مهمی هستند، 
چراکه اگر در مورد اس��طوره ش��هر صحبت می کنیم باید 
ترمینال و فرودگاه هایمان هم مثل ش��هرمان باشد. اولین 

برخورد هر گردشگر با فرودگاه آن شهر یا کشور است و اولین 
نگاه همواره موثرترین نگاه است و فرودگاه های جهان نشان 

می دهد این موضوع تا چه حد مهم است.
نامور مطلق تصریح کرد: فرودگاه ه��ا و ترمینال های ایران 
اصًا نمی توانند یک پیرامتن خوب باش��ند، چراکه فرد در 
آن ها سریع خسته می شود و مثل این است که از یک بیابان 
عبور می کند. برای مثال فرودگاه مهرآباد در برابر تهران یک 
فرودگاه بی هویت اس��ت و ش��هر را نازل کرده است. همین 

موضوع را می توان به تمام فرودگاه های کشور تعمیم داد.
وی اظهار ک��رد: باید ورودی های ش��هر را ج��دی بگیریم. 
متاس��فانه از فرصت خوب ورودی های شهر غافل شده ایم، 
درحالی ک��ه در تمام دنیا ورودی های بس��یار زیبایی دارند، 
 اما ورودی ش��هرهای ایران از زشت ترین مکان های شهری

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نماده��ا پیرامتن های خوبی اس��ت، 
اف��زود: خوش��بختانه اصفه��ان نماد ق��وس یا نم��اد آذر 
را دارد ام��ا متاس��فانه اس��تفاده نش��ده که بای��د مدیریت 
اصفه��ان ب��ه دنب��ال احی��ا و اس��تفاده از آن باش��د.نامور 
مطلق خاطرنش��ان کرد: در ای��ران پیرامتن ها ب��ا توجه به 
کارکردهای مهمی ک��ه دارد اصا جدی گرفته نمی ش��ود 
و ب��ا اینک��ه در گذش��ته هم��ه نماده��ای پیرامتن��ی در 
ای��ران جدی بود ام��روز ارزشش��ان را از دس��ت داده اند. ما 
 باید به پیرامت��ن ها بازگردی��م تا بتوانی��م در جهان حرف 

بزنیم.

تا یک ماه دیگر؛

اصفهان، ثبت جهانی اش را جشن می گيرد

»زیرپوست ش��هر« واژه ای 
آشناست که به کارگیری آن زاینده رود

در موضوع��ات مختل��ف، 
حکایت از اتفاقات تلخ و شیرین دارد می توان سوار 
ش��دن ماش��ین های میلیاردی و برنامه ریزی برای 
سفرهای خارجی در رستوارن های گران شهر را زیر 
پوس��ت ش��هر دید و از س��وی دیگر خانواده ای را 
گوش��ه ای از یکی از پارک های محلی شهر اصفهان 
یافت که سقفی برای زندگی ندارد و درختان پارک 

تنها حریم زندگی ۴ نفره شان شده است.
خان��واده ای ک��ه در فاصل��ه کمت��ر از ۴ مت��ری 
خانواده هایی زندگ��ی می کنند ک��ه در رفاه کامل 
زندگی می کنند و دغدغه ای جز سفر و تفریح ندارند.

عدم توان تامین اجاره بهای خانه بیش از 33 روز بود 
که خانواده ۴ نفره آقای جب��اری را در پارک محلی 
جمال الدی��ن در خیابان ابن س��ینای اصفهان آواره 

کرده بود.
تنها پس��ر خانواده که امروز ۴0 سال دارد و به دلیل 
عدم توانایی مالی موفق به ازدواج نشده است،  نان آور 
خانه  ای است که دو خواهر و مادرش آن را تشکیل 

می دهند.
بيکاری ن�ان آور خانواده و عدم ت�وان تامين 

اجازه بها
خان��واده آقای جب��اری مهاجر نیس��تند و اصالتی 
اصفهانی دارند، اهل محله طوقچی هستند و به دلیل 
برخی از مش��کات مالی از محل زندگی اصلی شان 
جابه جا شده و حدود 10 س��ال بود که در خانه ای 

قدیمی و مخروبه با آبرو زندگی می کردند.
هزینه امرار معاش ش��ان را با شاگردی پسر خانواده 
در یکی از مغاز ه های آبکاری سماورها و ظرف های 

برنجی قدیمی اصفهان به دست می آورند.
آقای جباری که ۴0 س��ال س��ن و جثه ای به اندازه 
پسری 1۴ ساله دارد، از بیکاری شش ماهه اش سخن 
به میان می آورد و می گوید: در این مدت هر روز به 
دنبال کار بوده ام ولی موفق نشدم کاری را پیدا کنم 
و این در حالی بود که در این چند روز از پس اندازی 
که اندوخت��ه بودم ب��رای گذران زندگی اس��تفاده 

می کردیم.
وی که از سال 57 و پس از مرگ پدر نان آور خانواده 
شده است، ادامه می دهد: من سرپرستی دو خواهر 
بزرگ تر از خود و مادر پیرم را بر عهده دارم و به دلیل 

درآمد کمی که داشتم نتوانستم ازدواج کنم.
آقای جب��اری از نداش��تن پول برای اج��اره کردن 
خانه ای جدید سخن به میان می آورد و می افزاید: با 
میزان پولی که در دست دارم هر کجا رفتم خانه ای 
 برای اجاره نداش��تند و از این رو 33 روز اس��ت که 

بی خانمان در این پارک زندگی می کنیم.
وی که با حالتی شرمسارانه به مادر و خواهرش نگاه 
می کند، می گوید: به چند خیریه برای دریافت کمک 
و یا وام مراجعه کردم ولی هنوز همکاری در این باره 

انجام نشده است.
وارثانی که مستاجران را آواره کردند

دختر بزرگ این خانواده نیز که حدود 50 سال سن 
دارد هنوز موفق به ازدواج نشده و بیشتر اوقات خود 

را در خانه و به نگهداری از مادر پیرش می گذراند.
وی در خص��وص ش��رایط فعلی ش��ان می گوید: ما 
 حدود 10 سال در این خانه زندگی می کردیم و این

 در حالی بود که حتی یک ماه ه��م اجازه خانه مان 
عقب نیفت��اده بود.خانم جب��اری از بی مهری های 
فرزندان صاحب خانه شان س��خن می گوید و ادامه 
می دهد: از زمانی که صاحب خانه مان فوت شده است 
11 فرزند وی هر روز ب��ه خانه ما مراجعه می کرده و 
ما را مورد آزار قرار می دادند و هرگاه از آنها فرصتی 
می خواس��تیم تا خانه ای دیگر پی��دا کنیم، درب و 
دیوارهای خانه را خراب می کردند.وی که با دست 
خانه ای را که در آن زندگی می کردند به ما نش��ان 
می دهد، اضافه می کند: وارثان این خانه برای اینکه 
مارا از این خانه بیرون کنند سقف و دیوارهای خانه 
را خراب کردند و وس��ایل ما را نیز ب��ه بیرون پرتاب 

کردند.
مادری مریض حال که نای راه رفتن ندارد

این عضو خانواده جباری از مری��ض حالی مادرش 

س��خن به میان می آورد و می گوید: مادرم توان راه 
رفتن ندارد و از این رو به دلیل نداش��تن س��رویس 
بهداش��تی و حتی آب و برق دچار مشکات جدی 

شده ایم.
وی ادامه می دهد: امیدواریم کس��ی فریاد ما را نیز 

بشنود و برای کمک به ما گامی بردارد.
اما پس از طرح این مشکل با شهردار اصفهان توسط 
خبرنگار ما، مهدی جمالی نژاد شخصاً از محل زندگی 
فعلی این خانواده بازدید کرد و با همنشین شدن با 

اعضای این خانواده شنوای مشکات آنها شد.
 همنش�ينی با ش�هردار اصفهان برای ش�ان 

غير قابل باور بود
خانواده آقای جب��اری که تا قب��ل از هم صحبتی با 
ش��هردار اصفهان باور نمی کردند که مخاطب آنها 
شهردار اصفهان باشد، بعد از آشنایی با وی نداشتن 
سرپناه، فقر و بیکاری را از جمله مشکات شان عنوان 
کردند. شهردار اصفهان نیز پس از شنیدن درددل و 
درخواست  های خانواده جباری دستور تامین مسکن 
این خانواده را تا ساعتی پس از دیدار با این خانواده 
صادر کرد و پس��ر این خانواده را نیز به عنوان کارگر 

شهرداری اصفهان استخدام کرد.
گفتنی است اقدام ش��هردار اصفهان موجب شد تا 
باری دیگر امید به کانون این خانواده باز گردد و این 
خانواده در کنار کانون گرمی که برای شان ایجاد شد 
به اشتغال نیز بپردازند و برای خود آیند  ه ای مناسب 

را رقم بزنند.

آوارگی خانواده اصفهانی زیرپوست زیبای شهر؛

شهردار امید را زنده کرد
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یکی از اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران به ایران بازنگشت تا اظهارات 
ضد و نقیضی مبنی بر انگیزه ماندن او در آمریکا مطرح شود.

محس��ن حاجی پور، فرنگی کار وزن ۵۹ کیلوگرم تیم کشتی ایران که به 
عنوان نفر ذخیره به رقابت های جهانی الس وگاس آمریکا اعزام شده بود 
بدون دلیل و هیچ اطالع قبلی از همراهی اعضای تیم ملی در بازگشت به 
ایران سرباز زد و هنوز مشخص نیست وی برای همیشه در آمریکا مانده یا 
با اعضای تیم کشتی آزاد به ایران باز می گردد.این اتفاق در شرایطی رنگ 
واقعیت به خود گرفت که حسن بابک به عنوان مدیر تیم ملی کشتی فرنگی 
نیز همراه با اعضای تیم فرنگی به ایران بازنگشت و عنوان شده وی طی چند 
روز آتی به ایران می آید. ماندن حسن بابک در آمریکا حکایت از آن دارد 
که پناهندگی حاجی پور جدی است و بابک طی روزهای آتی در صدد آن 
است تا این فرنگی کار را به کشور بازگرداند.درحالی که ابهامات زیادی در 
این مورد وجود دارد و  برخی نزدیکان کش��تی اظهارات متفاوتی دارند،؛ 
اما برخی منابع نزدیک به این کشتی گیر عنوان می کنند  وی در آخرین 

اظهار نظرش اعالم کرده قصد بازگشت به ایران را ندارد.

 تیم هندب��ال ش��هرداری کاش��ان در هفت��ه دوم لیگ برتر نخس��تین
 دیدار خانگی خود در این مسابقات را تجربه می کند.

 هفته دوم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور امروز با انجام پنج مسابقه 
برگزار می شود. با پشت سر گذاشتن یک هفته از رقابت ها، هنوز تکلیف 
تیم دوازدهم لیگ امسال مشخص نیست و جلوی نام این تیم یک حرف 

»x« به چشم می خورد که معلوم نیست با نام تیمی پر شود یا خیر.
 این ش��رایط باعث ش��ده قرعه اس��تراحت در هفته دوم لیگ برتر به نام 

پاس همدان بخورد.
اما تیم سپاهان که در هفته نخست لیگ برتر برابر صنعت مس کرمان با 
وجود ارائه بازی نزدیک درنهایت شکست خورد، این هفته میهمان تیم 
هلدینگ خلیج فارس بهبهان اس��ت. نماینده بهبهان در نخستین دیدار 

خود پاس همدان را با نتیجه نزدیک 31 بر 30 شکست داد.
شهرداری کاشان هم که لیگ برتر را با شکست برابر هم نام تبریزی خود 
آغاز کرد، این هفته اولین بازی خانگی خ��ود را برگزار می کند و میزبان 

هپکو اراک خواهد بود.

رابطه سابق بر این دوستانه هواداران س��پاهان و تراکتورسازی پس از 
اتفاقات روز آخ��ر لیگ چهاردهم به هم خورد و وارد فاز جدیدی ش��د. 
سه شنبه این هفته دو تیم برای اولین بار پس از آن ماجراها رو در روی 

یکدیگر قرار می گیرند.
 س��پاهان به واس��طه موفقیت های دهه اخیر و تراکتورس��ازی با اتکا 
 به هواداران پرش��ورش هر یک به نوبه خود در س��ال های اخیر ادعای
  قطب ش��دن در فوتبال ایران را داش��ته اند. این هدف مشترک یعنی

 قطب شکنی و خارج کردن فوتبال ایران از فضای سنتی دوقطبی که در 
آن همه چیز حول محور استقالل و پرسپولیس می چرخد به مرور باعث 

نزدیکی سپاهان و تراکتورسازی به هم شده بود.
 رواب��ط ه��واداران دو تیم ب��ه اندازه ای حس��نه ب��ود ک��ه پذیرایی و

 میهمان ن��وازی آنها از یکدیگ��ر در اصفهان و تبریز هر بار در آس��تانه 
دیدارهای دو تیم به س��وژه ای جالب و نایاب بدل شده و چنان تصاویر 
منحصر به فردی را خلق می کرد که تا پیش از آن کمتر در فوتبال ایران 

سراغ داشتیم.
در  ام��ا  صمیمان��ه  بس��یار  و  فوق حس��نه  رواب��ط   ای��ن 
 لیگ چهاردهم به یک باره شکرآب ش��د و تا به امروز نیز بهبود نیافته 

است.
 میانه دو تیم از زمانی به هم خورد که ه��ر دو مدعی جدی قهرمانی در

 لیگ برتر بودند و البته چند هفته مانده به پایان لیگ، تراکتورس��ازی 
بخت به مراتب بیشتری برای فتح جام داش��ت. با این وجود، در نهایت 
آن تیمی که شانس بیشتری برای قهرمانی آن متصور بود جام را به نفع 
رقیب دیگر از دست داد تا با کوتاه شدن دس��ت تراکتورسازی از اولین 
قهرمانی، سپاهان تعداد جام های خود در لیگ  حرفه ای را به عدد پنج 

برساند.
اما این اتفاق یعنی قهرمانی سپاهان و نایب قهرمانی تراکتورسازی آن 

هم با اختالفی میلی متری اولین بار نبود که می افتاد. 
سه سال پیش از آن و در پایان لیگ یازدهم هم تیم طالیی پوش اصفهان 
تنها به خاطر یک امتیاز بیشتر از رقیب تبریزی در پایان فصل قهرمان 
شد. یعنی درست مثل پنجمین قهرمانی سپاهان، چهارمین قهرمانی 
این تیم در لیگ برتر هم در ش��رایطی به دس��ت آمد که تراکتورسازی 

نزدیک ترین رقیب آن بود. 
پس چ��را این ب��ار از دس��ت رفت��ن قهرمان��ی تراکتورس��ازی به نفع 
 س��پاهان باید به شکرآب شدن رابطه دوس��تانه هواداران دو تیم منجر 

شود؟
جواب این س��وال را باید در اتفاقات عجیب و غریب روز آخر لیگ و به 
عبارت دیگر دقایق آخر آن جس��ت وجو کرد زمانی که تراکتورس��ازان 
دلخوش به خبر دروغین تس��اوی دیدار تیم های س��پاهان و سایپا در 
 بازی همزم��ان برای دقایقی دچ��ار این تصور غلط بودن��د که قهرمان

 لیگ چهاردهم شده اند.
بعد از آن شوک بزرگ، انگشت اتهام تبریزی ها )و حتی برخی مسووالن 
ورزش کشور( به سمت داور مس��ابقه نش��انه رفت که به خاطر اخراج 
آندرانیک تیموریان و ده نفره کردن تراکتورسازی در آن بازی به عنوان 
مسبب اصلی عوض شدن برد با تساوی مقابل نفت تهران شناسایی شد. 
اما سپاهانی ها کجای این معادله بودند و چرا خشم و نفرت تراکتورسازان 

باید به سمت آنها سرازیر می شد؟
جواب آن اس��ت که علیرض��ا فغانی نه تنه��ا داور مس��ابقه فینال گونه 
تراکتورسازی و نفت تهران در ایستگاه پایانی لیگ بود که دیدار نماینده 
تبریز مقابل سپاهان از هفته بیست و پنجم را هم در ورزشگاه فوالدشهر 
قضاوت کرد و این همان هفت��ه ای بود که روند برده��ای ادامه دار تیم 
 اصفهانی از آن آغاز شد. تبریزی ها اصرار دارند که این داور چه در بازی 
رو در روی دو تی��م و چ��ه در ب��ازی هفته آخ��ر مقابل نف��ت به ضرر 
تراکتورسازی سوت زده تا به شکلی مس��تقیم و غیرمستقیم زمینه را 

برای قهرمانی سپاهان فراهم کند.
اما این دلخوری ابدا یک طرفه نیس��ت و هواداران سپاهان هم اگر نه به 

همان اندازه اما تا حدود زیادی از تراکتوری ها دل چرکین هستند. 
تراکتورسازان، س��پاهان را به حمایت داوری و فدراسیون اصفهانی به 
تعبیر آنها از این تیم، متهم می کنند و سپاهانی ها هم تراکتورسازان را به 

فرافکنی و نداشتن جنبه باخت!
سپاهانی ها از این ناراحتند که تراکتورسازان با فرافکنی قهرمانی باشکوه 
تیم محبوبشان را لوث کرده اند و در ماجرایی که اصفهانی ها هیچ نقشی 
در آن نداش��ته اند بی جهت پای آنها را وسط کشیده و تالش کرده اند با 
شلوغ کاری و هیاهو قهرمانی بی حرف و حدیث آنها را زیر سوال برده و 
مساله دار جلوه دهند.سه شنبه ای که می آید دو تیم برای اولین بار پس 
از شکرآب شدن رابطه شان با هم روبرو می شوند. از قضا اولین میزبانی 
پس از آن ماجرا به عهده طرف خوشحال تر و کمتر عصبانی تر ماجراست. 
باید دید که آیا س��پاهانی ها برای به دس��ت آوردن دل برادر سابقشان 
پیش قدم می ش��وند و اصال طرف مقابل برای آشتی به آنها روی خوش 
نش��ان می دهد یا بازگش��ت به دوران روابط خوب گذشته بیش از حد 

خوش بینانه بوده و به این زودی و آسانی ممکن نیست.
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تیم ملی کش��تی آزاد ایران در ش��رایطی مس��ابقات قهرمانی 
جهان را با عن��وان دومی به پای��ان برد که ب��رای دومین دوره 
متوالی در رس��یدن به م��دال طال ن��اکام ماند. ش��اید توجیه 
مس��ووالن فدراس��یون کش��تی، جوان بودن تیم ملی باش��د! 
 رقابت های کش��تی آزاد قهرمانی جهان ب��ا قهرمانی روس ها و

 نایب قهرمانی تیم ایران به پایان رسید، اما ایستادن بر سکوی 
دوم جهان، آن هم بدون کس��ب مدال طال، چندان دلچس��ب 
نیست. البته مسووالن فدراسیون کشتی می توانند جوان بودن 
تیم را یکی از دالیل ناکامی رسیدن به مدال طال عنوان کنند اما 
آیا این می تواند دلیل درستی برای  افتادن اتفاق تکراری در  این 
دوره باشد؟تیم ایران در نخس��تین روز از رقابت های قهرمانی 
جهان، سیداحمد محمدی یکی از امیدهای اصلی کسب مدال 
در وزن ۶۵ کیلوگرم را در میدان داشت که او با توجه به آمادگی و 
انگیزه باال به کسب مدال برنز و عنوان سومی جهان بسنده کرد.
 کش��تی گیر وزن ۶۵ کیلوگرم ایران به ترتیب برای رسیدن به

 دیدار رده بندی از سد حریفانی از اسلونی، کوبا، آمریکا و رومانی 
گذشت. اما در یک قدمی فینال با شکست برابر فرانک چامیزو 
کشتی گیر کوبایی االصل تیم ایتالیا از رسیدن به دیدار پایانی و 
شانس مدال طال محروم شد.هر چند محمدی توانست طغرل 

عسکراف قهرمان المپیک از آذربایجان را در دیدار 
رده بندی شکس��ت دهد و مدال برنز این 

وزن را از آن خود کند اما او شایسته 
رسیدن به فینال بود و حسرتی 

بزرگ را بر دل خ��ود و اهالی 
 کشتی نش��اند.در روز دوم 
رقاب��ت ه��ای جهان��ی، 
س��ه  ب��ا  ای��ران  تی��م 
 آزادکار ب��ه می��دان آمد. 
بهن��ام احس��ان پور در 
وزن ۶1 کیلوگ��رم یک��ی 
از نماین��دگان ج��وان اما 
باانگیزه م��ا بود ک��ه البته 
در دور اول براب��ر واس��یل 
ش��وپتار از اوکرای��ن در 

حال��ی ک��ه ب��ا نتیجه 
ش��ش برچهار پیش 

ب��ود در دقایق پایان��ی با نتیجه ۶ ب��ر 10 باخ��ت و در نهایت با 
ناکام��ی حری��ف اوکراین��ی در رس��یدن ب��ه فین��ال، او نی��ز 
 وداع��ی زودهنگام ب��ا رقابت ه��ای جهانی داش��ت.اما در وزن
  ۸۶ کیلوگ��رم یک��ی از امیده��ای اصل��ی تی��م ای��ران یعنی

 علیرضا کریمی قهرمان جوانان جهان وارد گود ش��د. کریمی 
کشتی های خود را از همان دور نخست طوفانی آغاز کرد و ابتدا 
امیدجان عثمان نوف از ازبکستان را در کمتر سه دقیقه با نتیجه 
11 بر صفر شکست داد. وی به دنبال این پیروزی امیدبخش به 
ترتیب حریفانی از مولداوی، فنالند و اوکراین را مقتدرانه شکست 
داد و راهی مرحله نیمه نهایی ش��د.اینجا بود که کریمی به سد 
مستحکم روس ها یعنی عبدالرشید سعداله یف برخورد و در عین 
شایستگی با نتیجه دو برشش باخت و به رده بندی رسید تا در 
 این دیدار پیتر گانف کشتی گیر مطرح بلغارستانی را در کمتر از

 س��ه دقیقه با نتیجه 1۲ بر صفر شکس��ت دهد و به مدال برنز 
 دس��ت یابد.دیگر نماینده ایران در روز دوم عب��اس طحان در
  وزن ۹۷ کیلوگ��رم ب��ود که با توج��ه به مصدومی��ت نابهنگام

 رضا یزدانی، دوبنده این وزن را بر تن کرد و راهی آمریکا ش��د. 
طحان با پیروزی ب��ر حریفانی از اس��لوواکی، چی��ن، ترکیه و 
 قرقیزستان مسابقات جهانی را به خوبی آغاز کرد اما در

 نیمه نهایی مقابل فردریک اسنایدر 
از آمری��کا با نتیجه س��ه 
ب��ر ش��ش 

باخ��ت و راهی دی��دار رده بن��دی ش��د. وی با یک شکس��ت 
دیگ��ر در ای��ن مرحل��ه براب��ر پ��اول اولینی��ک از اوکراین از 
رس��یدن به مدال برن��ز جهان محروم ش��د و طحان ب��ا عنوان 
پنجمی به کار خ��ود خاتمه داد. اما س��ومین و آخری��ن روز از 
رقاب��ت ه��ای کش��تی آزاد قهرمانی جه��ان، روز ی ب��ود که 
 نمایندگان چهار وزن از کش��ورمان به می��دان رفتند. در وزن

 ۵۷ کیلوگرم حسن رحیمی یکی از باتجربه ترین ملی پوشان تیم 
ایران به میدان رفت و با غلبه بر کشتی گیران ونزوئال، بالروس، 
 آمریکا و کره ش��مالی به نیمه نهایی رس��ید تا خ��ود را در برابر

 ویکتور لبدف قهرمان جهان از روس��یه ببیند.رحیمی در این 
دیدار هم با اقتدار و با نتیجه پنج بر یک مدعی روس ها را شکست 
داد به فینال رسید؛ اما مقابل دیوید خنچیگیاشویلی در حالی 
که با نتیجه چهار  برسه  ازحریف پیش بود، در ثانیه های آخر با 
نتیجه چهار  بر پنج مغلوب حریف ش��د و با از دست دادن مدال 
طال، حسرت بزرگی را برای کشتی ایران بر جای گذاشت.پس 
از ناکامی رحیمی در فینال تمام نگاه ها به دیگر فینالیست ایران 
یعنی حسن یزدانی در وزن ۷0 کیلوگرم دوخته شد تا شاید او 
بتواند به عنوان آخرین امید تیم ایران، نخس��تین مدال طالی 
کاروان کشتی کشورمان را در رقابت های جهانی امسال کسب 
کند. یزدانی که نخستین دوره رقابت های جهانی خود را تجربه 
می کرد پس از استراحت در دور نخست، کار خود را با شکست 
حریفانی از کره جنوبی، بلغارستان و گرجس��تان آغاز کرد و به 
نیمه نهایی رس��ید.جوان شایسته کش��تی ایران در این دیدار 
مقابل گرین از آمریکا در یک کشتی زیبا با نتیجه ۹ بر ۴ به برتری 
رسید و فینالیست شد، اما  در دیدار مقابل ماگمود رسول حاجی 
ماگموداف از روسیه هر چه زد به در بسته خورد و در نهایت 
با نتیجه 3 بر 10 و در شرایطی که امید زیادی به قهرمانی 
داشت، شکس��ت خورد و به مدال نقره بسنده 

کرد.

دیگر آزادکار ملی پوش ای��ران در روز پایانی علیرضا قاس��می  
 دروزن ۷۴ کیلوگ��رم بود که در نخس��تین تجرب��ه حضور در

 رقابت های جهانی خود تا دیدار رده بندی رسید. وی به ترتیب از 
سد حریفانی از ایتالیا، مولداوی و گرجستان گذشت اما در میانه 
راه به حریف قدرتمند و باتجربه ای بنام جردن باروز آمریکایی 
برخورد و با نتیجه ۵ بر صفر شکس��ت خورد.البته فینالیس��ت 
شدن باروز باعث شد قاس��می هم در گروه شانس مجدد برای 
مدال برنز همچنان بجنگد و بعد از غلبه بر حریفی از لهس��تان 
به دی��دار رده بندی راه یابد. قاس��می با همه تالش��ی که انجام 
داد نتوانست به مدال برنز برس��د و با شکست برابر عنبر گدیف 
روس از رس��یدن به مدال برنز بازماند و تنها سهمیه المپیک را 
کس��ب کرد.یکی دیگر از آزادکاران ناکام ای��ران در روز پایانی، 
پروی��ز ه��ادی در س��نگین وزن ب��ود. او در دور اول وزن 1۲۵ 
کیلوگرم به دلیل حاضر نشدن الکسی شیماروف از بالروس به 
عنوان کشتی گیر پیروز معرفی و راهی دور بعد شد. وی دراین 
مرحله گوگالیف از اس��لواکی را با نتیجه 10 بر صفر شکس��ت 
داد؛  اما در دور س��وم مقابل بالل ماخوف روس شکست خورد 
و با توجه به اینکه این حریف روس در ادام��ه به طاها اکگول از 
ترکیه  باخت، پرویز هادی هم از رس��یدن به دیدار رده بندی و 
کس��ب مدال محروم ماند.بدین ترتیب تیم ایران در این رقابت 
ها از مجموع ۶ سهمیه المپیک توانست در اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، 
 ۸۶، ۹۷ سهمیه حضور در المپیک را کسب کند و تنها در وزن 
س��همیه  ب��ه  یاب��ی  دس��ت  از  کیلوگ��رم   1۲۵
بازمان��د. ب��ه ج��ز حس��ن رحیم��ی ک��ه باتجرب��ه تری��ن 
 کش��تی گیر تی��م ای��ران در ای��ن رقاب��ت ه��ا ب��ود و 
دومین ب��ار  ب��رای  ک��ه  محم��دی  س��یداحمد 
ک��رد،  ش��رکت  جهان��ی  مس��ابقات   در 
کشتی گیران اوزان دیگر برای نخس��تین بار راهی رقابت های 
جهانی و گزینش��ی المپیک ش��دند اما این مس��اله نمی تواند 
ناکامی ایران در کس��ب م��دال طال را توجیه کند و ش��اگردان 
خادم ب��ا توجه به کس��ب نای��ب قهرمان��ی در رقابت های 
 جه��ان ۲01۵ آمری��کا، همچن��ان در حس��رت طال

 ماندند.

سیریدردنیایورزش

کارش��ناس و تحلیل گر فو تب��ا ل ایران 
می گوید با توج��ه به دوری ۴0 س��اله 
فو تب��ا ل ای��ران از المپیک، م��ردم این 
ر قا بت ها را از یاد برده ان��د که آن هم به 
دلیل سیاست های غلط اتخاذ شده در 
س��الیان اخیر اس��ت.امیر حاج رضایی  
درباره هم گروهی تیم فو تبا ل امید ایران 
با تیم های قطر، چین و س��وریه، اظها ر 
کرد: تیم فو تبا ل در این گروه، داور است 
و تنها می تواند به صعود تیم های دیگر 
کمک کرده ی��ا برای آنها مشکل س��از 
ش��ود چرا ک��ه چینی ه��ا در المپیک 
سرمایه گذاری خود را بر روی رشته ها ی 
انفرادی انجام داده اند. چین بیشتر مواقع 
حریفی چندان دندان گیر و سخت برای 
فو تبا ل ایران نبوده است.وی ا دا مه  داد: 
تیم سوریه علی رغم این که کشورشان 
طی سالیان گذشته درگیر جنگ بوده 
است، اما هر وقت به مسابقات می آیند 
تیم خوب��ی دارند، چرا ک��ه معموال در 
کش��ورهای دیگری تمرین��ات خود را 
انجام می دهند. سوریه نیز مانند عراق 
است و نمی توان آنها را دست کم گرفت 
و به سادگی از مقابل نام آنها عبور کرد.

این کارش��ناس فو تبا ل ایران همچنین 
درباره تی��م فو تبا ل قطر، خاطر  نش��ان 
کرد: قطر تیم بهتری نس��بت به چین 
و سوریه اس��ت. آنها در چند سال اخیر 
س��رمایه گذاری زیادی بر روی فو تبا ل 
انجام داده و اهمی��ت فراوانی به فو تبا ل 

می دهند و پا به پای ما حرکت می کنند. 
در این گروه قطر تیمی خطرناک است.

حاج رضایی در خصوص احتمال صعود 
ایران و حریف این تیم در مرحله بعدی 
که به احتمال فراوان عربستان یا ژاپن 
خواهد بود، خاطر  نشان کرد: با عربستان 
در مرحله قبلی نیز هم گ��روه بودیم و 
فکر نمی کنم که آنها از آن زمان تاکنون 
پیش��رفت محسوس��ی کرده باش��ند، 
ژاپنی ها نیز همواره فو تبا لی نزدیک به 
فو تبا ل ایران ارائ��ه داده اند.وی در ادامه 
با اش��اره به تداخل برنامه های فو تبا ل 
تیم  ملی بز ر گساالن و امید که با مشکل 
ایجاد شده برای بازیکنان مشترک این 
دو تیم همراه خواهد بود نیز، بیا ن  کرد: 
من تعجب می کنم که برنامه های تیم 
فو تبا ل بز ر گس��االن و امید تداخل می 
خورد. فدراس��یون جهانی و به تبع آن 
فدراسیون های تابعه طوری بر نامه ریزی 
می کنند ک��ه تداخل زمان��ی به وجود 
 نیاید.ای��ن کارش��ناس فو تب��ا ل ایران

 ا دا مه  داد: تیم  ملی فو تبا ل بز ر گساالن 
در تم��ام دنی��ا از اهمی��ت بیش��تری 
برخوردار است. امیدوارم که بز ر گساالن 
و امید فو تبا ل ایران با تعامل بیشتری کار 
را پیش ببرند و حداقل آس��یب پذیری 
برای این دو تیم ایجاد ش��ود. با این که 
تیم  ملی فو تبا ل بز ر گساالن در اولویت 
قرار دارد، اما نمی خواهی��م که امیدها 
نیز شانس صعود خود را از دست بدهند.

مردم،فوتبالالمپیکرا
فراموشکردهاند!

رابطهفوقحسنهایکهشکرآبشد
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مـزایده عمـومی 

آگهیمزایدهعمومیواگذاریداروخانهبیمارس�تان
ش�هیدمصطفیخمینی)ره(کلیش�ادوس�ودرجان

بهصورتاجارهبهایماهیانه
متقاضیانش�رکتدرمزایدهمیتوانندجهتکس�ب
اطالعاتبیش�تربهس�ایتدانش�گاهعلومپزش�کی
اصفه�انب�هآدرسwww.mui.ac.irی�اس�ایت
مدیری�تخدم�اتپش�تیبانیدانش�گاهب�هآدرس
/www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجع�هو
یاباش�مارهتلفن37924005-031واحدکمیس�یون

مناقصاتتماسحاصلفرمایند.
مالف17449

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

مـزایده عمـومی

آگه�یمزای�دهعموم�یاج�ارهمح�لجه�تارایه
خدماتآزمایش�گاهیمراکزآموزش�یدرمانینورو

حضرتعلیاصغر)ع(
متقاضیانشرکتدرمزایدهمیتوانندجهتکسب
اطالعاتبیشتربهس�ایتدانشگاهعلومپزشکی
اصفهانب�هآدرسwww.mui.ac.irیاس�ایت
مدیریتخدماتپش�تیبانیدانش�گاهبهآدرس
/www.afa.mui.ac.ir/khadamatمراجع�ه
وی�اب�اش�مارهتلف�ن37924005-031واح�د
کمیسیونمناقصاتتماسحاصلفرمایند.
مالف17404

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

مهاجم تیم ملی فوتبال یاد خدا را سرلوحه کارهایش را قرار داده است.
رضا قوچان نژاد بازیکن ایرانی تیم چارلتون انگلیس با انتشار چند عکس 
از خداوند، امام علی)علیه السالم(، کعبه و قرآن مجید، عالیق مذهبی 
خود را ابراز کرد.گوچی در اینستاگرام نوشته است: »هرجا برم تو با منی، 

واسم مثل جون و تنی.«

لنزدوربین

ابرازارادتمهاجمتیمملیبهخداوند
وامامعلی)علیهالسالم(

بایداسمشراناکامیگذاشت؟

نـایب قهـرمانی بدون طـال!
برنامهکاملدیدارهایهفتهششمازمسابقاتفوتباللیگبرترباشگاههایکشوربهشرحزیراست:

دوشنبه - ۲3 
شهریورماه

استقالل خوزستان - صبای 
قم

 ورزشگاه غدیر  ساعت 1۸:۴۵
اهواز

سپاهان اصفهان - تراکتورسازی 
تبریز

 ساعت 
 1۷:30

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان

سه شنبه - ۲۴ 
شهریورماه

گسترش فوالدتبریز - 
استقالل تهران 

 ورزشگاه یادگار ساعت 1۷
امام )ره( تبریز

ساعت راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی 
1۷:30

 ورزشگاه شهر قدس

چهارشنبه - 
۲۵ شهریورماه

پدیده مشهد - 
سیاه جامگان مشهد،

 ورزشگاه ثامن  ساعت 1۷
مشهد

فوالد خوستان - 
ذوب آهن اصفهان

 ساعت 
1۸:۴۵

 ورزشگاه غدیر اهواز

ورزشگاه آزادی تهران ساعت 1۸:3۵پرسپولیس تهران - سایپا تهران
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دانستنی هاسبک زندگی

پژوهش هایی ک��ه در مورد زندگی اف��راد با طول عم��ر زیاد صورت گرفته اس��ت، 
نش��ان می دهد که نوع تغذیه و ورزش در این می��ان اهمیت بس��زایی دارد. در زیر 
 9 مورد را ی��ادآوری می کنیم که با رعایت آنها ممکن اس��ت طول عمرتان بیش��تر

 شود.
1( احساس خوشبختی کنید

از زندگی خود لذت ببرید و احساس خوشبختی کنید. نکند روزی را بی خنده سر کنید. 
یادتان باشد حالت روانی شما بر سالمت جسمانی تان اثر می گذارد.

2( ورزش کنید
اگر مایلید قلب و عروق بدنتان سالم باشد، هیچ چیز سودمندتر از ورزش نیست. اگر 
تمرینات بدنی نداشته باشید، به اضافه وزن، پرفشاری خون، کلسترول زیاد، مرض قند 
و ... دچار می شوید. در حالی که ورزش موجب تحریک گردش خون وتندرستی می 
شود. بدون یک جریان خون مطلوب، چربی های بد بدن در عروق خونی رسوب میکنند 

و این اختالل باعث می شود که فرد بیش از 70 سال عمر نکند!
3( خوب تغذیه کنید

دارا بودن عادات صحیح غذایی به خصوص از سنین پایین به جوان ماندن و سالم بودن 
ما یاری می رس��اند. باید به کودکان بیاموزیم جهت بهره مندی از یک برنامه غذایی 
سالم، سه نکته را به خاطر بسپارند. نیمی از مواد غذایی مصرف روزانه باید حاوی قند 
باشد تا نیروی مورد نیازمان را تامین کند. روزی 80-60 گرم پروتئین مصرف کنید. 
چنین موادی برای حیات موجودات زنده ضرورت دارند. اسیدهای چرب اشباع نشده 

)ماهی، روغن زیتون و کره های نباتی( را در سبد غذایی خویش جای دهید.
4( از شهر درآیید

ترافیک جاده ای و کارخانه ها، مولد گازهای سمی هستند که میزان شان در شهرها 
نسبتا بیش از حوالی آنهاست. ساکنان شهرها عمر کوتاه تری دارند و احتمال مرگ و 

میرشان بر اثر ناراحتی های قلبی – عروقی و ریوی بیشتر است.
5( اطالعات کسب کنید

نداشتن دانش در مورد فواید یک تغذیه صحیح ممکن است عمر شما را بر باد دهد. 
خجالت نکشید و از هر کسی که در دسترس تان است ،پزش��ک یا داروساز ،در مورد 

مسائل مربوط به تندرستی خود اطالعات به دست آورید.
6( پرهیز غذایی داشته باشید

پرخوری نکنید. افراد کم غذا بیش��تر عمر می کنند. رژیم غذایی ک��م کالری، روند 
 پیری را کند می سازد. بررسی ها در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد موش هایی که کمتر

 می خورند، سالم ترند و میزان ابتالیشان به سرطان کمتر است. در ضمن عمرشان 42 
درصد بیشتر از موش های پرخور است.

7( سیگار نکشید
دود سیگار حاوی 40 نوع ترکیب سرطانزاست و هر فرد س��یگاری امکان دارد بر اثر 
استعمال دخانیات به اقسام امراض از جمله سرطان ریه، انسداد ریوی، ناراحتی های 
قلبی – عروقی، عفونت های ادراری، کروهن )نوعی بیماری التهابی دستگاه گوارش(، 
آلزایمر و روماتیس��م مفصلی مبتال گردد. در میان زنان، سیگار عامل سقط جنین و 

ناراحتی های دوران نوزادی شمرده می شود.
8( به پزشک مراجعه کنید

برای خوب و به جا پیر ش��دن بهتر اس��ت به نیازهای بدنتان توجه کرده و به محض 
ضرورت، به پزشک مراجعه کنید. اگر دیابت درمان نشود، عمرتان را 10 سال کوتاه می 
کنید. بکوشیددست کم یک بار در سال به یک پزشک عمومی و یک متخصص تغذیه 

رجوع کرده و به توصیه های شان عمل کنید.
9( کمتر دارو مصرف کنید

ب��ا توج��ه ب��ه توصی��ه متخصص��ان ت��ا س��ر ح��د ام��کان از مص��رف داروهای 
غیرض��روری ب��ه خص��وص آرامبخ��ش ه��ا خ��ودداری کنی��د. داروه��ا ب��ه 
 وی��ژه مس��کن ه��ا ممک��ن اس��ت باع��ث ناراحت��ی ه��ای کلی��وی، هپاتی��ک و 
خونری��ز های روده ای ش��وند. هم��ه داروها عوارض جانب��ی دارن��د. در صورتی که 
 آرامبخش ه��ا به ط��ور مداوم مص��رف ش��وند، آثار خ��ود را ب��ه تدریج از دس��ت 

می دهند.

 زبان عضوی حیاتی اس��ت. هر سرآش��پزی به خوبی می داند که چق��در این  اندام 
چند سانتیمیتری برای بقا ضروری اس��ت! از این که بگذریم، درک کلیه طعم ها و 
مزه ها به زبان بستگی دارد. اگر مایلید تا اطالعات خود را درباره زبان و قوای چشایی 

بیشتر کنید با ما همراه شوید.
 اگر یادتان باشد در کتاب علوم راهنمایی نوشته شده بود گیرنده  مزه ها بر روی 
زبان عبارتند از: نوک زبان، مزه ش��یرینی، عقب زبان طعم تلخی، و مزه شوری در 
کناره ها. خب باید گفت که این اطالعات کامال اشتباه است! در واقع این نقشه کزایی 
دست گلی است که یک مترجم نابلد انگلیس��ی  به آب داده است و به اشتباه از یک 
مقاله علمی  آلمانی برداش��ت شده اس��ت. در حقیقت، تمامی  س��طح زبان قادر به 

تشخیص انواع مزه ها است و تنها شدت و حدت آن قدری با هم فرق می کند.
 برآمدگی های سطح زبان زایده های قارچی شکل بسیار ریزی هستند که هر 
یک از آنها، ۵0 تا 100 گیرنده را در خود جای داده اند. محققان بر این باورند که انواع 
گیرنده های چشایی که طعم های شیرینی، شوری،  ترشی را جذب می کنند، محدود 
می باشند. این در حالی است که گیرنده های تلخی بسیار زیادتر بوده و حداقل 2۵ 
درصد از سطح زبان را به خود اختصاص داده اند. حساسیت باالی زبان به طعم تلخی 
از این رو است که بتواند در صورت مواجهه با انواع سموم و زهرها سریعاً واکنش نشان 
داده و سالمت  فرد را تضمین نماید. جالب اس��ت بدانید که اغلب  ترکیبات گیاهی 

سمی  همچون استریکنینوسیانید طعم تلخی دارند.
 همه ما درباره مزه های شیرینی، شوری،  ترشی و تلخی می دانیم. اما مزه ای که 
کمتر شناخته شده »اومامی« )Umami( است که به طعم پنجم معروف شده است، 
که مسوول درک طعم خوراکی هایی چون سویا س��س، گوجه فرنگی و بسیاری از 
غذاهایی است که حاوی مقادیر زیادی از نمک اسید گلوتامیک است. محققان ژاپنی 
به تازگی دریافته اند که گیرنده های اومامی  نه  تنها بر روی سطح زبان، بلکه در کل 
دستگاه گوارش وجود دارند. اما هنوز نقش اساس��ی آنها در هضم غذا کشف نشده 

است.
حس چشایی مدتها پیش از تولد شروع می شود

 در حدود 1۵ ت��ا 2۵ درصد از م��ردم طعم ه��ا و مزه ها را بیش��تر از دیگران
 حس می کنند. این تیز بودن قوه ی چشایی به دلیل وجود تعداد بیشتری از زایده های 
قارچی شکلی است که بر روی سطح زبان آنها وجود دارد. این افراد در برابر سبزیجات 
 تلخ اما مغ��ذی نظی��ر کل��م بروکلی و کل��م پیچ ب��ا دردس��ر مواجه می ش��وند! 
»لیندا بارتوشوک «یکی از متخصصان علوم تغذیه در دانش��گاه فلوریدا به تازگی 
دریافته است که پولیپ های روده بزرگ این افراد بیش از مردم عادی پیش سرطانی 

بوده و احتمال ابتالی ایشان به این گونه بیماری ها بیشتر از سایرین است.
 اغلب غریب به اتفاق سلول های عصبی حامل پیام های چشایی در مسیرشان 
از زبان به مقصد مغز، از گوش داخلی عبور می کند. به همین خاطر است محققان در 
حال تحقیق بر روی ارتباط بین بیماری ه��ای گوش و مصرف باالی غذاهای چرب 
هستند. حتی اگر ارتباطی هم وجود نداشته باشد، بهتر است برای حفظ سالمتی از 

این دست غذاهای چرب دوری کنید، گرچه کار دشواری است!
 کرفس، گوشت خوک و قارچ های خوراکی بزرگ حاوی  اندروستنون است که 
یک  ترکیب آروماتیک بوده و شدیداً بر سایر طعم ها و مزه ها تاثیرگذار است. از همه 
جالب تر این که بیش از نیمی  از افراد حتی قادر به تشخیص این موضوع نیستند، و 
تنها 1۵ درصد تا حدودی آن را به صورت بوی چوب یا گل تشخیص داده و مابقی آن 
را همچون ادرار می پندارند! به همین خاطر است که این دسته آخر دل خوشی از این 

مواد غذایی نداشته و تمایلی به آنها ندارند.

دانستنیهای جالب درباره با این سبک زندگی 10 سال دیرتر بمیرید!
حس چشایی و مزه ها

جواب جدول سودوکو  - شماره 1678جدول سودوکو  - شماره 1679

کاریکاتور)اعتیاد(

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگلیس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هایی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنایی وی��ژه و خاص می باش��ند. مفهوم 
 و معن��ی »اصطالح��ات« رو نمی توان ب��ا ترجمه 
تک تک لغات تشکیل دهنده آنها حدس زد و همین بر زیبایی این بخش 
از زبان خارجی)دراینجا انگلیسی( می افزاید. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همین مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به یک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسید، خود دلیلی 

بر زیبایی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

آموزش شهروندی ) سرقت تحت پوشش مسافر بر  (زنگ زبان

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری پنجم(:

 Head  »با »سر
Go head over heels

سروته شدن،زیرورو شدن

Stand/turn s.th on its head
روال طبیعی چیزی را به هم زدن،ترتیب 

چیزی را به هم زدن

Keep one's head above water
خود را سرپا نگه داشتن

)در گرفتاریهای مالی و غیره(

حالج گرگ بوده!
هركس دنب��ال كار و معامله ای برود و س��ودی نبرد 

می گویند فالنی حالج گرگ بوده!
در دهی حالجی بود كه با كمان حالجیش پنبه می زد 
و معاش می كرد تا اینكه در ده خودش كار و بار كساد 
ش��د. به ده دیگری كه در یك فرسخی ده خودشان 
بود می رفت و پنبه م��ی زد و عصر به ده خودش��ان 
برمی  گش��ت. یك روز زمس��تان كه برف آمده بود و 
حالج هم برای نان درآوردن مجبور بود به همان ده 
برود، صبح كمانش را برداشت و راه افتاد نصفه  های 
راه دو تا گرگ گرس��نه به او حمله كردند. مرد حالج 
هرچه كم��ان حالج��ی را به دور خ��ودش چرخاند 
گرگ  ها نترس��یدند. فكری كرد و روی دو پا نشست 
و با چك )دس��ته( كمان كه روی زه كمان می زنند و 

صدای »په په په« می دهد شروع كرد به كمانه زدن. 
گرگ  ها از صدای كمان ترسیدند و كمی عقب رفتند 
و ایس��تادند. تا حالج كمان را می زد گرگ  ها نزدیك 
نمی آمدند اما تا خسته می شد و كمان نمی زد گرگ  ها 

حمله می كردند. 
حالج بیچاره از ترس جانش از صبح تا عصر همانطور 
كمان می زد تا اینكه عصر سواری پیدا شد و گرگ  ها 
فرار كردند مرد حالج عصر با دس��ت خالی خسته و 
وامانده به خانه اش آمد. زنش دی��د كه امروز چیزی 
نیاورده گف��ت: »مگ��ه ام��روز كار نكردی؟«گفت: 
»چرا، ام��روز از هر روز بیش��تر كار ك��ردم ولی مزد 
 نداش��ت!«گفت: »چرا مزد نداش��ت؟« ج��واب داد: 

»ای زن من امروز حالج گرگ بودم!«

جواب معمای 1678 
چ فرق نمی کند از کدام نگهبان بپرسد که آیا اگر از 
نگهبانی که بر سر راه دیگری قرار دارد سوال گردد 
که آیا او بر س��ر راه نجات اس��ت یا نه چه پاسخی 

خواهد داد .
آن نگهبان هرج��ه که گفت برعکس��ش را انجام 
دهد .اگر فرد گفت آره برعکسش یعنی اینکه آن 
راه نجات نیست و همان جایی پرسیده راه نجات 

است و بالعکس . 

معمای 1679
صد تا جعبه داریم که توی هر کدوم از جعبه ها 
صد دونه حبه قند موجود هست که وزن هر حبه 
قند a گرم هس��ت . اگه یکی از جعبه ها ش��امل 
حبه های دارای a1 گرم باش��د ، چه طور میشه 
که با یک بار وزن کردن ، جعبه ای که دارای وزن 

سبک تر هست رو پیدا کرد ؟ ؟ ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

دختر خردسالی وارد یك مغازه جواهر فروشی شد و به گردن بند 
یاقوت نشانی كه در پشت ویترین بود اشاره كرد و به صاحب مغازه 
گفت: »این گردن بند را برای خواهر بزرگم می خواهم. ممكن است 

آن را به زیباترین شكل ممكن بسته بندی كنید؟«
صاحب مغ��ازه با كم��ی تردید به دخت��رک نگاهی كرده و پرس��ید: 

»چقدر پول همراه خود داری؟« دختر، از جیب خود دستمال كوچكی 
را بی��رون آورد و گره ه��ای آن را به دقت باز كرد. س��پس در 

 حالیكه محتویات آن را روی میز می ریخت با هیجان از 
جواهر فروش پرسید: »این كافی است؟«. پولی كه 

او به همراه خود داش��ت، در واقع چند سكه پول 
خرد بود.دخت��رک ادامه داد: »ام��روز روز تولد 
خواهر بزرگم اس��ت. می خواهم این گردن بند 
یاقوت را به عنوان هدی��ه روز تولد، به او بدهم. 
پس از فوت مادرمان، خواهر بزرگم ، مثل مادر 
از ما مراقبت می كند. فكر می كنم او این گردن 

بند را دوست داش��ته باشد چون رنگ آن، درست 
همرنگ چشمان اوست.«صاحب مغازه، گردن بند 

یاقوتی كه دخترک می خواست را آورد و آن را در یك 
جعبه كوچك قرار داده و با كاغذ كادوی قرمز رنگی بس��ته 

بندی كرد. سپس بر روی آن یك روبان سبز چسباند و به دخترک 

داد و گف��ت: »وقتی می خواه��ی از خیابان رد ش��وی، دقت 
 كن.« دختر كوچك ش��اد و خندان در حالیكه ب��ه باال و پایین 
 می پرید، به سمت خانه روان شد.شب هنگامی كه جواهر فروش 
می خواس��ت مغازه اش را تعطی��ل كند، دخت��ری زیباروی با 
چشمانی آبی وارد مغازه شد. او یك جعبه كوچك جواهر كه بسته 
بندی آن باز ش��ده بود روی میز قرار داده و پرسید: »این گردن بند 

از مغازه شما خریداری شده است؟ قیمت آن چقدر است؟«
صاحب مغازه پاس��خ داد كه »قیم��ت كاالهای این 
مغازه، رازی است بین من و خریدار.« دختر زیبا 
رو گفت: » خواه��ر كوچك من فقط مقداری 
پول خرد داش��ت. این گردن بند اصل است 
و قیمت آن باالست. پول خواهر من به این 

گردن بند یاقوت كبود نمی رسد.«
صاحب مغازه جعبه جواهر را مجددا دوباره 
با دقت بس��ته بندی كرده و روب��ان آن را بر 
روی آن چسباند. س��پس آن را به دختر زیبا 
داده و گفت: »خواهر كوچك ش��ما، در مقایسه 
با تمامی انس��ان ها، قیمت باالتری بابت این گردن 
بند پرداخته؛ چون او هم��ه دار و ندار خود را برای خرید 

آن داده است.«

قرار بود مسابقه هنرهای رزمی بزرگی بین رزمی کاران مدرسه های مختلف انجام شود و 
مدرسه شیوانا هم چند نفر را برای مسابقه معرفی کرده بود. دو نفر از شاگردان شیوانا به 
فینال رسیدند. یکی از آنها شب مسابقه به شدت بی تابی می کرد، اما رزمی کار دوم آرام 

و ساکت گوشه ای نشسته بود و دوستش را نگاه می کرد.
شیوانا دلیل بی قراری ش��اگرد مضطربش را پرس��ید. او گفت:»نمی دانم چرا ناگهان 
دلش��وره ای وجودم را پر کرده اس��ت. احس��اس بی حوصلگی می کنم و دوست دارم 

همین االن مسابقه را رها کنم و به مدرسه برگردم. در مجموع می توانم بگویم احساس 
عذاب آوری است.«

شیوانا از ش��اگرد دوم که آرام بود گفت: »تو چطور؟ آیا این احساس بی قراری به سراغ 
تو نیامد؟«

شاگرد آرام گفت: »چرا آمد! اتفاقا بسیار هم شدید و تکان دهنده بود، اما به این احساس 
بی موقع و مزاحم گفتم که فعال وقت خودنمایی نیست. بعد از مسابقه روزها و هفته ها 
وقت دارم و او می تواند آن موقع به وجودم راه یابد و مرا در خود فرا گیرد. اما امش��ب و 
فردا که مسابقه دارم حق ندارد رخ بنماید و موجب افت کارآیی و توانمندی و درنتیجه 

شکستم شود. خیلی ساده به احساسم دیکته کردم که االن وقت جلوه گری نیست!«
شاگرد مضطرب با تعجب گفت: »مگر می شود آدم جلوی احساسش را بگیرد!؟ احساس 
دل شوره وقتی می آید هیچ جایی برای منطق و استدالل باز نمی کند. می آید و همه جا 

را پر می کند!؟«
شیوانا با تبسم گفت:»احساس به تنهایی از پس این همه کار برنمی آید. یک همدست 
می خواهد. همدستی که به تمام تاروپود وجود تو دسترسی داشته باشد و بتواند اجازه 
ورود به بعضی جاها را که فقط در اختیار توست، بدهد.آن همدست نفوذی کسی جز 
خود تو نیست. دست از همراهی با او بردار. خواهی دید مثل یک موج گذرا و مثل یک 
نسیم می آید و از تو عبور می کند و می رود. آن که وادارش می کند بماند و درونت را به 
آشوب بکشاند خود تو هستی. این دوست تو برعکس چنین اجازه ای را به هیچ احساس 
مزاحمی نمی دهد. برای همین هم آرام اس��ت و به احتمال زیاد فردا در مسابقه امتیاز 
بیشتری کسب می کند. بهتر است تو هم دست از نگهداری احساس مزاحم برداری و 
بگذاری پی کار خود برود. اگر خیلی دوس��تش داری به او بگ��و بعدها که فرصت بود و 
حضورش برایت مزاحمتی ایجاد نمی کرد بیاید و خودش را نشان بدهد. خواهی دید این 
احساس بد می رود و دیگر نمی آید. او آمده و تو نگهش داشته ای تا روحیه ات را به هم 

بریزد و بی قرارت سازد. دست از سرش بردار خودش می رود!«

 5  1   6   
7     9   5 
  4   8  7  
   3    9  
    6   8  
     5  3  
9      8   
  7  2    3 
  5  9    2 
 

5 7 2 1 3 9 4 6 8 
3 1 4 2 6 8 5 7 9 
6 9 8 4 7 5 1 2 3 
1 4 3 7 9 6 2 8 5 
2 8 5 3 4 1 6 9 7 
7 6 9 8 5 2 3 1 4 
4 2 1 9 8 3 7 5 6 
8 5 7 6 2 4 9 3 1 
9 3 6 5 1 7 8 4 2 

 

عوامل زمینه ساز اصلی
عدم استفاده از وسایط نقلیه عمومی. 

بی احتیاطی در سوار شدن به خودروهای مس��افر بر متفرقه با سرنشینان 
مشکوک .

اعتماد بی جا به راننده و سرنشینان ناشناس خودروهای مسافر بر. 
قبول مواد خوراکی از راننده یا سایر مسافران .

احتیاط!  از بروز اتفاق جلوگیری کنید. 
 حتی االمکان از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنید. 

 اگر خودروی مس��افربر دارای پالک مخدوش یا فاقد پالک است، سوار آن 
نشوید.

 شماره پالک خودرو را به ذهن بسپارید و حتی المقدور آن را یادداشت کنید 
تا در مواقع نیاز بتوانید مشخصات آن را در اختیار پلیس قرار دهید. 

 با هوشیاری کامل مراقب وسایل، وجه نقد و طال و زیورآالت همراه خود باشید 
و آن را معرض دید دیگران قرار ندهید. 

 در بین راه از قبول و مصرف هر گونه مواد غذایی، آشامیدنی و خوشبو کننده 
از راننده و یا دیگر مسافران ناشناس خودداری کنید. 

 در صورت انحراف از مسیر مورد نظرتان، راننده را به ادامه حرکت در مسیر 
اصلی ملزم کنید. 

 در صورتی که از حضور در خودرو احساس خطر می کنید، در نخستین فرصت 
ممکن و به بهانه ای از خودرو پیاده شوید یا به طریقی به خودروهای دیگر عالمت 

دهید. 
در صورت وقوع چه باید بکنید؟

1- حفظ جان، از حفظ مال مهمتر اس��ت؛ در درج��ه اول به فکر حفظ جان خود 
باشید. 

2- خونسردی خود را حفظ کنید. 
3- جزییات سرقت، از جمله مش��خصات خودرو، راننده و سایر سرنشینان را به 

خاطر بسپارید.
4- با پلیس 110 تماس بگیرید؛ بهتر است در محل وقوع جرم منتظر آمدن پلیس 

بمانید و در وهله اول خودتان به کالنتری مراجعه نکنید.
۵- هر گونه اطالعات مرتبط با سارق و اموال دزدیده ش��ده را در اختیار ماموران 

گذارید. 

دست از سرش بردار تا برود!

دخترک 
و 

گردنبند یاقوت
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اخبار کوتاه

فرمان��ده انتظامي وي��ژه غرب اس��تان تهران از كش��ف چه��ار و نیم تن 
 س��نگدان،خمیر گوش��ت و همبرگر غیربهداش��تي در انباري در مالرد 

خبر داد.
سردار محسن خانچرلي اظهارداشت:در پي كسب اطالعاتي در خصوص 
نگهداري محموله گوشت و سنگدان مرغ تاريخ مصرف گذشته و فاسد و نیز 
تولید مواد پروتئیني غیربهداشتي در انباري در حاشیه شهر مالرد، با توجه 

به اهمیت موضوع تحقیقات پلیسي در اين خصوص آغاز شد.
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود: ماموران انتظامي شهرستان 
مالرد پس از بررسي هاي اولیه و اطمینان از صحت خبر و شناسايي انبار، 
در عملیاتي ويژه  يک و نیم تن سنگدان مرغ ،دوتن خمیر گوشت و يک تن 

همبرگر غیربهداشتي كشف كردند. 
وي ادام��ه داد: در اي��ن عملی��ات، ف��ردي ب��ه ن��ام»د-ر« دس��تگیر 
و در تحقیقات پلیس��ي اعت��راف كرد از دو م��اه قبل، محلي در حاش��یه 
ش��هر مالرد را اج��اره و  و مش��غول ب��ه كار ش��ده و محص��والت خود را 
 در بازار ته��ران به فروش مي رس��اند كه با هوش��یاري پلیس دس��تگیر

 شد.
س��ردار خانچرلي گفت:بیش از يک ماه از تاري��خ انقضاي اين محصوالت 
گذشته بود و محموله مکشوفه با حضور مقامات قضايي،كارشناسان سازمان 
دامپزشکي،صنعت و معدن وشبکه بهداشت شهرستان مالرد معدوم شد.

فرمانده انتظامي ويژه غرب اس��تان تهران با اش��اره به تش��کیل پرونده و 
معرفي متهم به مرجع قضايي،از شهروندان درخواست كرد: هنگام خريد 
مواد غذايي، به تاريخ مصرف اين محصوالت توجه الزم را داشته باشند و 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مركز فوريت هاي پلیسي 

110 اعالم كنند.

مدير كل پزشکی قانونی استان تهران گفت :در چهار ماه نخست امسال 45 
مورد فوت در اثر سالح س��رد به مراكز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع 

شده است.
مسعود قادی پاشا افزود: تا پايان تیر ماه امس��ال در استان تهران 45 نفر 

در اثر اصابت س��الح سرد جان خود 
را از دس��ت داده اند كه اين رقم در 
مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل با 
تعداد كش��ته ش��دگان 43 تن 7/4 
درصد افزايش يافته است. مدير كل 
پزشکی قانونی استان تهران خاطر 
نشان كرد : از كل كشته شدگان در 
اثر سالح س��رد در چهار ماه نخست 
 امس��ال 34 نفر م��رد و 11 نفر زن

 بوده اند.

کشف چهار و نیم تن سنگدان،
خمیر گوشت و همبرگر غیربهداشتي 

مرگ 45 نفر بر اثر سالح سرد

كارآگاهان اداره يکم پلیس آگاهی موفق شدند در كمتراز يک 
ماه و طی سه عملیات ويژه اعضای باند سارقان مسلح محموله 
گوشی های تلفن همراه را در محدوه اسالم شهر ،شهريار و 

شهرک انديشه شناسايی و دستگیر كنند.
 به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، چهار مرداد ماه امسال 
زن و شوهری با مراجعه به كالنتری 170 كهريزک به مأمورين 
اعالم داشتند كه سرنشیان يک دستگاه خودرو شاسی بلند 
اقدام به سرقت مسلحانه از آنها كرده و با تهديد اسلحه جنگی 
كالش و ضمن تیراندازی چند تیر هوايی، چمدان های آنها 
حاوی دهها گوشی تلفن همراه به ارزش تقريبی 500 میلیون 

تومان را سرقت كرده اند.
پرونده در اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ

با تش��کیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت مسلحانه« و 
به دستور دادرس شعبه 10۲ دادگاه بخش فشافويه، پرونده 
جهت رس��یدگی در اختیار اداره يکم پلی��س آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت.
اظهارات مالباخته

مالباخته پ��س از حضور در اداره يکم پلی��س آگاهی تهران 
بزرگ به كارآگاهان گف��ت: بامداد چهارم م��رداد ماه بیش 
از 1۸0 دستگاه گوش��ی تلفن همراه به ارزش تقريبی 500 
میلیون توم��ان را پس از انج��ام اقدامات قانون��ی از گمرک 
فرودگاه امام خمینی)ره( تحويل گرفته، چمدان های حاوی 
گوش��ی های تلفن همراه را در داخل صندوق عقب يکی از 
تاكسی های فرودگاه قرار داده و به همراه همسرم، به سمت 

تهران حركت كرديم.
مالباخته در توضیح نحوه س��رقت چمدان های حاوی ده ها 
گوشی تلفن همراه، به كارآگاهان گفت: در مسیر حركت به 
سمت تهران بوديم كه يک دس��تگاه خودرو سواری مشکی 
پاترول به شماره معلوم به تاكسی نزديک شد و سرنشینان آن 
از راننده تاكسی خواستند توقف كند اما من مانع توقف راننده 
تاكسی شده و همچنان به مسیر خود ادامه داديم؛ چند 10 
متر جلوتر ، خودرو سواری پاترول بار ديگر به ما نزديک شد 
و اينبار سرنشین آن در حالی كه يک قبضه اسلحه كالش در 
دست داشت، از راننده تاكسی خواست تا توقف كند و حتی 
برای تهديد اقدام به شلیک چند تیر هوايی كرد؛ پس از شلیک 
چند تیر هوايی و احتمال تیراندازی به سمت تاكسی، به ناچار 
توقف كرديم و دو سرنشین جوان پاترول پس از پیاده كردن 
هر سه نفر ما )راننده تاكسی، مالباخته و همسر مالباخته( را 
مجبور كردند تا چمدان های حاوی گوشی های تلفن همراه 
را در عقب ماش��ین آنها قرار دهیم و پس از آن به سرعت از 

محل متواری شدند.
شناسایی مالک خودرو

با توجه به شیوه و شگرد ارتکاب س��رقت و اطالعات بدست 
آمده در خصوص پالک خودرو پات��رول، كارآگاهان اقدام به 

شناس��ايی مالک خودرو در ش��هرک انديش��ه كردند و در 
تحقیقات از اين ش��خص مشخص ش��د كه خودرو در زمان 

ارتکاب سرقت در اختیار شخص ديگری بوده است.
صاحب خودرو پاترول پس از اطالع از موضوع سرقت مسلحانه 
به كارآگاهان گفت: بنده قصد خريد فروش ماش��ین خود را 
داش��تم و به همین علت در نیازمندی های روزنامه اقدام به 
انتشار آگهی فروش خودرو كرده بودم تا اينکه جوانی حدودا 
35 ساله به بنده مراجعه كرد و گفت قصد خريد يک دستگاه 
خودرو پاترول را دارد؛ پس از توافق بر س��ر قیمت، قولنامه 
فروش خودرو را مابین خود تنظیم كرده، قسمتی از پول خريد 
خودرو از سوی خريدار پرداخت و نهايتا خودرو نیز به خريدار 
تحويل داده ش��د؛ قرار ش��د تا مدارک خودرو در روز تسويه 
حس��اب كامل و در زمان انتقال مدارک ب��ه خريدار تحويل 
داده ش��ود اما چند روز بعد، خريدار با مراجعه به بنده عنوان 
داشت كه از خريد خودرو منصرف شده و من نیز برابر توافق 
و پرداخت خسارت از سوی فس��خ كننده قرارداد )خريدار(، 

خودرو را تحويل و پول خريدار را به ايشان بازپس دادم.
دستگیری متهمان پرونده

با وجود آنک��ه خريدار خودرو با اس��تفاده از مدارک مجعول 
اقدام به تنظیم قرار داد خريد خودرو كرده و عمال اطالعاتی 
در خصوص هويت واقعی اين ش��خص در اختیار كارآگاهان 
قرار نداشت، تصوير به دس��ت آمده از اين شخص به عنوان 
يکی از سارقان توسط مالباخته مورد شناسايی قرار گرفت؛ 
در ادامه و با بهره گیری از بانک اطالعات مجرمان سابقه دار، 
صاحب تصوير به عنوان يکی از مجرمان سابقه دار در زمینه 
جعل و سرقت به نام »سعید . ن« )3۸ ساله( مورد شناسايی 

قرار گرفت.

با شناسايی مخفیگاه »سعید« در شهرستان اسالمشهر، وی 
۲7 مرداد ماه در مخفیگاهش دستگیر و به اداره يکم پلیس 
آگاهی منتقل، اما در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطالع از 

موضوع سرقت مسلحانه شد.
پس از شناس��ايی دقیق سعید توس��ط مالباخته و صاحب 
خودرو، وی به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن معرفی دو 
تن از دوستانش به نام های امیر و ناصر به عنوان ديگر اعضای 
گروه، گفت: امیر، وظیفه زاغ زنی در داخل سالن فرودگاه و 
شناس��ايی افراد در زمان ترخیص اموال را بر عهده داش��ت؛ 
من و ناصر نیز با خودرو، در داخل پاركینگ فرودگاه منتظر 
تماس امیر بوديم تا پس از اعالم مشخصات افراد مورد نظر، 
اين اشخاص را تعقیب و با تهديد سالح اقدام به سرقت اموال 
آنها كنیم . با شناس��ايی دو عضو ديگر اين گروه از سارقین، 
مخفیگاه آنها در در شهرک انديشه شناسايی و اين دو نفر نیز 
1۲ شهريورماه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها دستگاه 
گوشی تلفن همراه مس��روقه كشف ش��د؛ در ادامه اسلحه 
جنگی غیرمجاز استفاده شده در سرقت نیز در يک ساختمان 

مخروبه در منطقه شهريار كشف شد.
س��رهنک كارآگاه آريا حاجی زاده، معاون مب��ارزه با جرايم 
جنايی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم اين خبر، افزود: برابر 
تحقیقات به عمل آمده از متهمان پرونده، دو نفر از خريداران 
دهها گوشی تلفن همراه مسروقه در تهران، خیابان جمهوری 
و منطقه شهريار شناسايی و دهها گوشی تلفن همراه مسروقه 
از آنها كشف شد. همچنین هر سه متهم نیز اعتراف داشتند 
كه پس از تهیه اسلحه قصد انجام سرقت های مشابه را داشته 
اما با دستگیری سريع هر سه نفر آنها، اين افراد موفق به انجام 

سرقت های مشابه ديگری نشدند .

اخبار

اعضای باندی كه فقط در سرقت پژو ۲06 تبحر دارند، هنگام سرقت 
شناسايی و دستگیر شدند.

 پس از طرح س��ه شکايت مشابه در خصوص س��رقت خودروی پژو 
۲06 در كالنتری نجفی مشهد، تحقیقات برای دستگیری سارقان 
آغاز شد.با توجه به شباهت س��رقت ها ماموران احتمال دادند تمام 

سرقت ها كار اعضای يک باند باشد.
 ريی��س پلیس مش��هد درب��اره عملیات دس��تگیری اين س��ارقان 
 حرفه ای گفت: ماموران با شناس��ايی سارقان، آنها را تحت نظر قرار 

دادند.
سرهنگ حجت نیکمرام ادامه داد: سرانجام متهمان هنگام سرقت 
خودرويی دستگیر شدند. هر سه سارق دس��تگیر شده به نام های 
مجید۲7 س��اله، مجتبی ۲5 س��اله و حسن ۲9 س��اله از مجرمان 
سابقه دار و معتاد به موادمخدر هستند.س��ركرده باند به نام مجید 
در بازجويی ها اعتراف كرد: به خاطر تبحر در سرقت پژو ۲06 فقط 

سراغ اين خودرو می رفتیم.

جانشین فرمانده انتظامي اس��تان يزد گفت: ماموران پلیس مبارزه 
با موادمخدر اين اس��تان در عملیات روز گذش��ته خود، ۲3 كیلو و 
 300 گرم هرويین كش��ف و سه تن از س��وداگران مرگ را دستگیر 

كردند.
س��رهنگ »عطاءا... احمدي« افزود: در راس��تاي مبارزه بي امان با 
س��وداگران مرگ و باندهاي وارد كننده و توزيع كننده موادمخدر، 
پلیس اين اس��تان از ورود يک محموله موادافیون��ي به محورهاي 

مواصالتي استان يزد مطلع شد.
وي ادامه داد: به همین منظور تیم عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر 
ضمن رديابي و شناس��ايي خودروي قاچاقچی��ان، در يک عملیات 
ضربتي خودرو س��واري تیبا مربوط به آنها را متوقف و در بازرسي از 

آن ۲3 كیلو  و300 گرم هروئین كشف كرد.
احم��دي ضم��ن اش��اره ب��ه 
دستگیري سه تن از قاچاقچیان 
و سوداگران مرگ، در اين رابطه 
تصريح ك��رد: قاچاقچیان اين 
مواد را از شرق كشور بارگیري 
كرده بودند و قص��د انتقال به 
پايتخت را داش��تند كه توسط 
پلیس استان يزد دستگیر و به 

دادسرا معرفي شدند.

دستگیری دزدانی که پژو 206 
سرقت می کردند

23 کیلو هرویین در یزد کشف شد

مفادآرا
آگهی آرائ صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
6/98 نظر ب��ه اینکه آراء صادره از ط��رف هیات  حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد وامالک کوهپایه باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نم��وده ، لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین 
نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بایستی  پس 
از انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

1-راي ش��ماره139460302028000168 خانم  صفیه کریمي فرزند غالمحس��ین 
بشماره شناسنامه 6546 صادره از س��گزي در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
183/73 مترمربع پالک137 فرعی از 19 اصلی  واقع درسجزی بخش 19ثبت اصفهان  
خریداري مع الواسط  از وراث مالک رسمي آقاي مصطفی قلی کریمی مالک 60 حبه 

مشاع  محرز گردیده است.
2-راي شماره 139460302028000170 آقاي امیر عظیمي فرزند محمدعلي بشماره 
شناسنامه 5650084076 صادره از اصفهان دردو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه به مساحت 207/79 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از  پالک 76 فرعي از 46 
اصلي  واقع درکوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان   موروثی نامبرده از موضوع س��ند 

مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است.
3-راي ش��ماره139460302028000172 آقاي حس��ین عظیمي فرزند محمدعلي 
بشماره شناسنامه 1270743902 صادره از تودشک در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مس��احت 207/79 مترمربع احداثی در قسمتی از  پالک 76 فرعي از 
46 اصلي  واقع در کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند 

مالکیت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور   محرز گردیده است.
4- راي ش��ماره139460302028000174 خانم مهتاب عظیم��ي فرزند محمدعلي 
بشماره شناسنامه 5650092575 صادره از اصفهان در یک دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه به مس��احت 207/79 مترمربع احداثی در قسمتی از  پالک 76 فرعي از 
46 اصلي واقع در  کوهپایه بخش 19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند 

مالکیت1/5دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور  محرز گردیده است.
5-راي شماره139460302028000176 خانم مریم عظیمي فرزند محمدعلي بشماره 
شناسنامه 5650017158 صادره از کوهپایه در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت207/79مترمربع پالک 76 فرعي از 46 اصلي واقع در کوهپایه بخش 
19 ثبت اصفهان موروثی نامبرده از موضوع سند مالکیت 1/5دانگ مشاع از ششدانگ 

پالک مذکور  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/06/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/06/23

اصغر علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ وقت رسیدگی

6/310 در خص��وص پرونده  کالس��ه 94-744 خواهان آقای محمدرضا ش��فیعی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک  به طرفیت 1- بدرن السادات هاشم 
زاده 2- محمدرضا جهانبخش تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای چهارشنبه 
مورخه 94/8/6 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17253 مدیر دفتر شعبه 33 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/307 در خصوص پرونده  کالسه 94-200 خواهان فریبا میریان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مرتضی مطاع تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخه 
94/8/4 ساعت 4 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان صبا، پالک 
57 کد پس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17252مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/306 در خصوص پرونده  کالسه 94-201 خواهان حسین علی لنت ظامن کرکی 

دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی مطاع تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/8/4 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
س��اختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17251مدیر 

دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/305 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-722 خواهان مهدی قربانی دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به طرفیت پژمان یاعلی- تابنده عاطفی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/8/4 س��اعت 8/30  صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
س��اختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17250مدیر 

دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/303 در خصوص پرونده  کالسه 94-466 خواهان آقای احسان اسحقی با وکالت 
آقای افشارپور دادخواستی مبنی بر فس��خ قولنامه به طرفیت آقای حسین رضایی 
یزدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای دوشنبه مورخه 94/8/4 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف17223 مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/312 در خصوص پرونده  کالسه 94-483 خواهان سودابه نوروزی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت نادر رضائی زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/8/3 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوان��ده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی 
پور، ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17226مدیر دفتر 

شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/313 در خصوص پرونده  کالسه 94-1116 خواهان مهرداد عباسی انارکی فرزند 
قاسم دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت اشرف حسینی سمنانی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/8/3 ساعت 30//9 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17228 مدیر دفتر 

شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/314 در خصوص پرونده  کالسه 94-456 خواهان سودابه نوروزی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد فاضلی زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/8/3 ساعت 11 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان 
صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، مراجعه و نسخه 
ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17247مدیر دفتر شعبه 6 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/315 در خصوص پرونده  کالسه 94-1127 خواهان کمال جبارزارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت کامران بش��یری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/7/29 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17224 مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/316 در خصوص پرونده  کالسه 94-526 خواهان محسن عطایی اصغر کریمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محسن عطایی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخه 94/7/29 س��اعت 30//5 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17240 مدیر دفتر 

شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/317 در خصوص پرونده  کالسه 94-551 خواهان امیر سروش پور دادخواستی 
مبنی به طرفیت مرتضی حافظ القرآنی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 
94/7/26 س��اعت 17 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان صبا، 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف17229مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/318 در خصوص پرونده  کالسه 94-328 خواهان محمدعلی شمس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت س��ید فرهاد فاتحی س��ده تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 94/7/27 س��اعت 17/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی 
پور، ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17225مدیر دفتر 

شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/319 در خصوص پرونده  کالسه 94-617 خواهان مرتضی بختیار زمانی، نرگس  
بختیار زمانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت خسارات 
وارده ناشی از تصادف سواری  ال  نود 53-972ل35 و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر به طرفیت غالم کیادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  
مورخه 94/7/29 س��اعت 16 عصر تعیین گردیده با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوان��ده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف17222مدیر دفتر شعبه 18 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/320 در خصوص پرونده  کالسه 94-485 خواهان اصغر کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت احمدعلی افتخاری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخه 94/7/29 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17235 مدیر دفتر شعبه 25 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/321 در خصوص پرونده  کالس��ه 94-486 خواهان اصغر کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا زارعی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخه 94/7/29 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17236 مدیر دفتر شعبه 25 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/322 در خصوص پرونده  کالسه 94-527 خواهان اصغر کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عبداله دهمرده، مریم احمدجامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 

برای مورخه 94/7/29 س��اعت 5/40 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف17239 مدیر دفتر شعبه 29 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:   ش��ماره   9410100353202997 ابالغی��ه:   ش��ماره    6 /302
9309983642601061 شماره بایگانی ش��عبه: 940603  نظر به اینکه آقای حسن 
سلیمانی شکایتی  علیه خانم ایلین ز مانی با شماره ملی/ شناسنامه 0310102723 
س��اکن اس��تان تهران ش��هر کرج مصباح  کوچه ش��هید خیری پ 18 کد پس��تی 
3158694841 دایر بر مزاحمت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 106  دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان  اصفهان واقع  در 
اصفهان، خ شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ساختمان شماره 
2 دادگستری اصفهان ارجاع  و به کالسه 9309983642601061 و شماره بایگانی 
940603 ک 106 ثبت گردیده است که وقت ر سیدگی آن 1394/8/4 و ساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آ یین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب  در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس  از نشر آگهی  و اطالع از  مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات  رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف 17279 منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9410100352702187 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /304
9409980364800345 شماره بایگانی شعبه: 940605 شاکی زهرا  نصر اصفهانی 
فرزند اصغر دادخواستی به طرفیت متهم علیرضا نصر اصفهانی فرزند عبدالحسین 
به خواسته ترک انفاق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)101 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شماره 336 ارجاع و به کالسه 9409980364800345 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/8/4 و ساعت 9:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 180  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید. 

م الف 16813 منشی شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  )101 جزایی سابق(
حصر وراثت

6/291 آقای مهدی مبینی  کشه دارای شناسنامه شماره 5712 به شرح دادخواست 
به کالسه 244 -94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صغری عبداله نظری  بشناسنامه 30 در تاریخ 1391/3/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است 
به: 1- مهدی مبینی کشه ش.ش 5712 نس��بت با متوفی فرزند 2- حمید مبینی کشه 
ش.ش 1892 نس��بت با متوفی فرزند. 3-  زینت مبینی کش��ه ش.ش 2456 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مریم مبینی کشه ش.ش 1985 نسبت با متوفی فرزند 5- عزت مبینی 
کشه ش.ش 4623 نسبت با متوفی فرزند  6- حسین مبینی کشه ش.ش 797  نسبت 
با  متوفی  همسر  7- هادی مبینی ش.ش 13287  نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در  یک نوبت یک ماه یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف174 شعبه 2 

شورای حل اختالف  نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

پرون��ده:  ش��ماره   ،9410100351206102 ابالغی��ه:  ش��ماره   6 /308
9409980351200286، شماره بایگانی ش��عبه: 940322، خواهان/ شاکی حسین 
محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید اسدی گندمانی به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 12 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به کالسه 
9409980351200286 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/08/05 و ساعت 
08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواستو ضمایم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف: 16820- منشی دادگاه حقوقی شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

جزییات دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه
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ماشین های عروس
 ثروتمندان محبوب دنیا 

  

اگرچه در جشن عروسی تاریخی سلطنتی انگلیس فانتوم رولز رویس 
و لیموزین بنتلی بیش از هر چیز دیگری چش��م نوازی می کردند؛ اما 
نمایش باش��کوه خودروهای خاص و گران قیمت دنی��ا به همین دو 

ختم نشد.
 آنهایی که در این جشن ازدواج باشکوه حاضر شده بودند هیچ گاه بعد 
از ظهر تاریخی آن روز را نیز از یاد نمی برند و آن زمانی بود که شاهزاده 
ویلیامز و کیت میدلتون سوار بر یک استون مارتین منحصربفرد جشن 
عروسی را ترک کردند. آنها سوار بر این خودرو، خداحافظی باشکوهی با  میهمانان داشتند. البته استون 
مارتینی که این زوج سوار بر آن بودند با سایر اس��تون مارتین های معروف دنیا یک تفاوت بزرگ داشت: 
استون مارتینی که در بعدظهر جشن عروس��ی به کار گرفته شد یک مدل 1969 متعلق به پرنس چارلز، 
پدر شاهزاده ویلیامز بود که شاهزاده جوان بریتانیا به عنوان هدیه تولد 21 سالگی خود از پدرش دریافت 
کرده بود. به طور کلی استون مارتین همواره یکی از خودروهای خاص دنیا در جشن های ویژه نظیر جشن 
عروسی چهره های سرشناس دنیا بوده است. این برند معروف مدل های متنوعی از خودروهای خاص خود 
را تولید و روانه بازار گلچین شده خود کرده است. اما یکی از عوامل شهرت این برند، استفاده از خودروهای 
آن در سری فیلم های جیمز باند یا همان »مأمور007« معروف است. نگاهی به جشن عروسی های مفصل 
و مجلل چند دهه گذشته نشان می دهد که از مدل کالسیک DB5 گرفته تا Vantage مجلل و مدرن، 

استون مارتین همواره یک پای ثابت جشن عروسی های مهم دنیا بوده است.

»بنتلی موتورز« یک ش��رکت معروف خودروسازی در انگلیس محسوب 
می شود که به دلیل طراحی و ساخت خودروهای لوکس و گران قیمت در 
دنیا شناخته شده است. این شرکت از سال 1919 در حال طراحی و ساخت 
انواع خودرو بوده اس��ت و در این مدت که تا یک قرن فاصله زیادی ندارد 
عمده تمرکز بر روی تولید خودروهای لوکس و تجمالتی بوده است. اگر در 
جشن عروسی تاریخی سلطنتی انگلیس، کیت میدلتون سوار بر یک فانتوم 
کالسیک وارد »وست مینستر ابی« شد، در آن سو همگان از دیدن شاهزاده 
ویلیامز در یک بنتلی باشکوه به هیجان آمدند. اما تنها عنوان بنتلی برای به 

هیجان آمدن انبوه تماشاچیان کافی نبود بلکه این خودرو به ملکه انگلیس تعلق داشت. این بنتلی خاص از جهت 
دیگری نیز از شهرت جهانی برخوردار است چون به عنوان لیموزین بنتلی شناخته می شود. از این لیموزین تنها 
دو دستگاه در دنیا وجود دارد و شاید همین نکته برای استفاده از عنوان »یکی از کمیاب ترین خودروهای جهان« 
 کافی باش��د. در این خودروی خاص، تاج ملکه چش��م نوازی می کند و جالب تر اینکه از ترکیب دو رنگ ارغوانی و 
سیاه رنگی ویژه تولید شده تا همه چیز در این لیموزین بنتلی متفاوت از سایر خودروهای خاص دنیا باشد. به طور 
کلی بنتلی خودرویی مناسب برای آن دسته از عروس و دامادهایی است که دوست دارند مانند چهره های خاص 
دنیای هنر، سینما و ورزش، شبی به یادماندنی تر در جشن عروسی خود داشته باشند. در سال های اخیر از بنتلی های 
مدرن تر نظیر مدل کونتیننتال نیز استفاده می شود که انتخاب بسیاری از تازه عروس و دامادهای سرشناس دنیاست. 

در عین حال یادمان نرود که این خودرو یکی از گران قیمت ترین خودروهای جهان نیز به شمار می آید.

زوج های ثروتمندی که دوست دارند جش��ن عروسی خود را به سبک 
داستان های تخیلی و افسانه وار برگزار کنند، یک انتخاب خاص پیش 
روی دارند و آن استفاده از کالسکه هایی است که اسب های زیبای سیاه 

و سفید آنها را به حرکت درمی آورند.
 کیت پرایس در مراسم ازدواجش با پترآندره از این سبک خاص استفاده 
کردند. بسیاری عنوان سبک »سیندرال« را برای سوار شدن بر کالسکه 
به کار می برند. در آن مراسم از کالسکه شیشه ای لوکسی استفاده شده 
که توسط دو اسب سفید کشیده می شد، دقیقا شبیه همان چیزی که 

در افسانه ها به آن اشاره شده است.
 البت��ه تنه��ا کی��ت پرای��س و پت��ر آن��دره نبوده ان��د ک��ه ب��ه واس��طه اس��تفاده از کالس��که و 
ن��گار ب��از  ن��د.  ا اس��ب های س��فید در مراس��م جش��ن عروسی ش��ان ب��ر شهرت ش��ان افزوده ا
 هم داس��تان افس��انه ای ازدواج ش��اهزاده ویلیامز و کی��ت میدلت��ون پایان ن��دارد. آنها ب��رای عزیمت از 
وس��ت مینس��رتر ابی به کاخ باکینگهام س��وار بر کالس��که ای ویژه ش��دند. حتی پرنس��س دایانا و پرنس 
چارل��ز نی��ز از کالس��که ب��رای جش��ن عروسی ش��ان اس��تفاده کردن��د. از ای��ن رو ب��ه نظ��ر می رس��د 
 کالس��که و البت��ه از ن��وع س��فید و لوکس��ش از جمل��ه انتخاب ه��ای اصل��ی در جش��ن عروس��ی و 

مراسم سلطنتی به شمار می آید.

ساخت نخستین مدل از این خودرو به سال 1925 یعنی چیزی درحدود 
90 س��ال پیش بازمی گردد. اما رولز رویس به عنوان ی��ک برند قدیمی و 
عنوان »فانتوم« آنقدر اعتبار و ارزش دارند که با گذشت نزدیک به یک قرن 
همچنان در مجلل ترین جشن های عروسی جهان استفاده شود. رولز رویس 
به تولید خودروهای لوکس شهرت دارد. به همین خاطر است که شمار آنها 
در سراسر جهان بسیار اندک است. در واقع باید گفت تک تک فانتوم های 

رولز رویس در گاراژ ثروتمندترین انسان های روی زمین قرار دارند. در این میان اما مدل های کالسیک این خودرو همان 
قدر محبوبیت دارند که مدل های اسپرت آنها.  یکی دو سال پیش، یکی از همین خودروهای خاص یعنی نسخه کوپه 
فانتوم رولز رویس در جشن ازدواج کیم کارداشیان به عنوان ماشین عروس به کار گرفته شد. اما این پایان ماجرا نبود 
زیرا به نظر می رسید کارداشیان به اجاره تنها یکی از این خودروها راضی نباشد. در واقع او چندین دستگاه فانتوم کوپه 
رولز رویس اجاره کرد تا نه تنها خود بلکه بسیاری از میهمانانش را برای گشت و گذار راهی خیابان ها کند. هیجان این 
عروسی همچنان ادامه داشت. او سفارش فانتوم های سفید رنگ را داده بود تا با تم اصلی روز ازدواجش یعنی سفید 
هماهنگی کامل داشته باشد. نکته جالب توجه این بود که در روز بعد جشن عروسی، تصاویر کاروان ماشین های عروس 
سفید این جشن در بسیاری از روزنامه ها و مجالت به چاپ رسیده بود. کیت میدلتون هم از این خودرو برای ورود به 
»وست مینستر ابی« و جشن ازدواج با شاهزاده انگلیس استفاده کرد. البته در آن مراسم از نسخه کالسیک تر فانتوم رولز 
رویس استفاده شده بود. او سوار بر یک دستگاه فانتوم رولز رویس مدل 1977 بریتیش شد تا جاودانگی این خودروها 
، بیش از پیش شود. تنها 18 دستگاه از این خودرو ساخته ش��ده که بیشتر آنها در اختیار شخصیت های سرشناس و 

متمول گوشه و کنار جهان است.

3- استون مارتين 1- بنتلى

4-  کالسکه و اسب سفيد
2- فانتوم رولز رویس

در گوش��ه و کنار جهان ثروتمندان زیادی زندگی می کنند که 
برای برگزاری مراسم هایی نظیر جشن عروسی از خرج میلیون ها 

دالر هیچ نگرانی به دل راه نمی دهند. 
در واقع خرج کردن پول در چنین جشن هایی لذت بخش ترین 
تفریح برای این دسته از افراد است. حاال تصور کنید که در یک 
جشن عروسی آن هم در سطحی که بسیاری از مهمانان با بالگرد 
به محل اصلی برگزاری منتقل می شوند یا حتی عروس و داماد 
لباس ویژه غواصی بر ت��ن کرده و به زیر آب می روند، ماش��ین 
عروس از کدام ش��رکت مهم خودروس��از و با چه تزئین خاصی 

خواهد بود؟
 اهمیت این موضوع زمانی بیش��تر مورد توجه قرار می گیرد که 
صحبت درباره چهره ها شاخص دنیای هنر، سینما و ورزش باشد.

جش��ن عروس��ی چنین چهره هایی همواره برای خبرنگاران و 
عکاسان سوژه ای داغ محس��وب می شود. آنها تالش می کنند تا 
بهترین عکس ها را از جشن عروسی این چهره ها گرفته و در جلد 
مجالت به چاپ برسانند.در این میان بسیاری عالقه مند هستند 
بدانند که چه کس��ی لباس عروس را طراحی کرده و حتی قرار 
است او چه لباسی بپوشد. مکان برگزاری جشن و میهمانان هم 
از آن جمله چیزهایی اس��ت که در جش��ن عروسی چهره های 
خاص همواره حساسیت برانگیز اس��ت.در چنین جشن هایی، 
ماشین عروس یکی از مهم ترین چیزهایی است که ازآن به عنوان 
نقطه تمایز یک جش��ن ازدواج خاص یاد می ش��ود. درحقیقت 
همانقدر که میهمان��ان از دیدن عروس و داماد سرش��ناس به 
هیجان می آیند، از مش��اهده ماش��ین عروس و نحوه تزیین آن 

نیز متحیر می شوند.
در این گ��زارش ب��ه معرفی چهار  ماش��ین ع��روس خاص که 
توسط چهره های خاص دنیای هنر، س��ینما و ورزش به عنوان 
 ماش��ین عروس مورد اس��تفاده ق��رار گرفته ،پرداخته ش��ده

 است.
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