
رییس  جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش تاثیرگ��ذار ادیان 
و مذاه��ب در ارتق��ا فرهنگ حفاظ��ت از محیط زیس��ت در 
جوامع انس��انی گفت: محیط زیس��ت می تواند عامل وحدت 
پیروان همه ادیان باش��د و ما ب��رای حفظ محیط زیس��ت، 
 راهی جز اعتدال و دوری از خش��ونت و خودخواهی در رفتار 

با طبیعت نداریم.
والمس��لمین   حجت االس��ام  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
دکت��ر حس��ن روحان��ی در دومی��ن س��مینار  بین الملل��ی 
 محی��ط زیس��ت، دی��ن و فرهن��گ  ب��ا ه��دف ارتق��ا 
گفت و گوی بین فرهنگی برای توس��عه پایدار، خاطرنش��ان 
ک��رد: اعتق��ادات دین��ی ب��ه عن��وان ی��ک انگی��زه مه��م 
 فرهنگ��ی می تواند پای��ه ای تاثیرگ��ذار در حرک��ت جامعه 

به سمت اهداف بلند انسانی باشد.
 ریی��س  جمه��وری اظه��ار داش��ت: اگ��ر بش��ر نتوان��د از 
محیط زیس��ت خود پاس��داری کند، زندگی همه انس��ان ها 
در معرض خط��ر خواهد بود و حفظ محیط زیس��ت، وظیفه 
مهم انس��انی، اجتماع��ی، دین��ی و فرهنگی ب��رای همگان 
اس��ت. روحانی، ازدیاد جمعیت و گام برداشتن بشر به سمت 
 صنعت ب��دون توجه ب��ه ضرورت حف��ظ محیط زیس��ت را 
از جمله عوامل فش��ار بر طبیعت و تخریب محیط زیست در 
جهان برشمرد و گفت: در حالی که انتظار می رفت همزمان 
با پیش��رفت های صنعتی، انس��ان ها با کمک علم، اندیشه و 
فکر باری از دوش ک��ره زمین بردارند، اما عما و با گذش��ت 
 زمان، صنع��ت نه تنها کمک��ی به محیط زیس��ت نکرد بلکه 

به تخریب آن پرداخت.
رییس  جمهوری ادامه داد: استفاده بشر از سوخت های فسیلی 
و جنگ های پی درپی در عرصه جهانی بیشترین آسیب ها را 
به ویژه بین قرون 17 تا20 به طبیعت وارد کرد و اس��تفاده از 
ساح های شیمیایی و اتمی در آن دوران عامل نابودی انسان 

و تخریب محیط زیست شد.
روحانی با تاکید بر ضرورت دستیابی به منابع جدید، استفاده 
از علم به تنهایی و بدون برنامه ریزی را توسعه ناپایدار دانست و 
خاطرنشان کرد: توسعه ای پایدار است که به واسطه آن، انسان 
در مسیر حرکت برای صنعتی شدن و استفاده از منابع متعدد، 
در برابر کره زمین و محیط زیست نیز احساس مسئولیت کند.

 رییس  جمه��وری با اش��اره به این ک��ه نگاه دی��ن و مذهب 
به ما می آموزد که مدیون طبیعت هس��تیم، اظهار داش��ت: 
باید در برابر نعمت های بی کران الهی سر تعظیم فرود آوریم 
و آموزه های الهی به ما می گوید که ش��کرگزار نعمات الهی 
 باش��یم و همه ادیان الهی متفق القول هس��تند که انس��ان 

در برابر زمین و نعمات الهی مسئول است.
روحانی تاکید کرد: نمی توان بدون بهره گیری و اس��تفاده از 
دین، فرهنگ، ایمان و ارزش های انس��انی، در مسئله مهمی 

همچون محیط زیست به خوبی برنامه ریزی و اقدام کرد.
رییس  جمهوری با تاکید بر این که دستیابی به توسعه پایدار 
بدون صلح و اعتدال امکان پذیر نیس��ت، افزود: ما باید هم با 
افراط، خشونت و تروریسم مقابله کنیم و هم در برابر تخریب 
محیط زیست بایستیم چرا که جهان ما باید عاری از خشونت 
و افراط و س��و اس��تفاده از نعمات طبیعی و افراط در رفتار با 

طبیعت باشد.

روحانی ب��ا بیان این که طبیعت هوش��مندانه ب��ه رفتارهای 
آس��یب زننده پاسخی س��خت می دهد، اس��تفاده بی حساب 
 از آب ه��ای زیرزمینی، خش��کاندن تاالب ه��ا و دریاچه ها، 
ساخت و ساز در حاش��یه رودخانه ها را از جمله آسیب هایی 
دانس��ت که بش��ر به طبیعت وارد می کند. رییس ش��ورای 
عالی محیط زیس��ت افزود: م��ا باید با طبیعت همزیس��تی 
مس��المت آمیز داش��ته باش��یم چ��را ک��ه اگ��ر بخواهیم با 
طبیعت مقابله کنیم قطعا شکس��ت خواهی��م خورد. رییس  
جمهوری محافظ��ت از اقلیم منطقه ای و جهانی را رس��الت 

و وظیفه ای همگانی برش��مرد و گفت: خوش��حالیم دومین 
سمینار بین المللی محیط زیس��ت، دین و فرهنگ در زمانی 
برگزار می شود که س��ند مهم اقلیم در س��ازمان ملل متحد 
 روند نهایی خود را طی می کند و توجه جهانیان به مس��ئله 
محیط زیست بیش از گذشته اس��ت و امیدوارم این سمینار، 
این پیام قدرتمن��د جهانی را به همگان بده��د که با وحدت، 
اتحاد و همفکری و با تاش و کوشش پیگیر همگانی می توانیم 

به این هدف مهم دست پیدا کنیم.
روحانی افزود: همه ادیان الهی این پیام را برای بشریت دارند 

که باید از طبیعت به درس��تی و با برنامه ای دقیق اس��تفاده 
کرد و همه انس��ان ها موظف به آبادانی زمین هستند. رییس  
جمهوری تصریح کرد: امروز بسیار خوشحالم از ایرانی سخن 
می گویم که ندای برنامه خاورمیانه عاری از ساح هسته ای، 
گفت و گوی تمدن ها، تعامل بین فرهنگی و ادیان در موضوع 
محیط زیست و جهان عاری از خشونت و افراطی گری از این 
سرزمین به پا خاست و پیام این کشور برای جهان، اعتدال و 
میانه روی بوده و همواره اع��ام می کند که راه نجات ما میانه 

روی و دوری از افراط است.

روحانی با اش��اره ب��ه این که مل��ت ایران توانس��ت با منطق 
و اس��تدالل و گف��ت و گ��و در می��ز مذاک��ره، مهم تری��ن و 
پیچیده تری��ن معض��ل حقوقی، سیاس��ی و فنی س��ال های 
اخی��ر را با 1+ 5 ح��ل و فصل کن��د، گفت: مل��ت ایران200 
سال اس��ت که به هیچ کش��وری تجاوز نکرده و هنگامی که 
م��ورد تجاوز ق��رار گرفت با ش��جاعت از کش��ور و ملت خود 
دفاع کرد. ایران سرزمین همزیستی مس��المت آمیز است و 
 قرن ها پیروان ادیان و اقوام مختلف با صل��ح و صفا و برادری 

در این سرزمین در کنار هم زندگی کرده اند.
رییس  جمهوری تاکید کرد: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود 
باوجود همه مشکات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش روی 
خود و ناامنی و مشکات منطقه ای، مسئله محیط زیست را 
از یاد نبرد و اولین دستور جلس��ه در دولت یازدهم، موضوع 
احیای دریاچه ارومیه بود. روحانی افزود: دولت تدبیر و امید 
کار خود را از محیط زیس��ت آغاز کرد و لبخندش زمانی بود 
که زاینده رود را احیا شده و دریاچه هامون را پرتاطم دید و 
توانست در زمینه مقابله با آلودگی هوا اولین قدم ها را بردارد.

ریی��س  جمهوری دول��ت یازده��م را دولت محیط زیس��ت 
 دانس��ت و اف��زود: موض��وع محی��ط زیس��ت مس��ئله ای 
کوتاه مدت نیس��ت و باید در بلند مدت برای حل مش��کات 

زیست محیطی در کشور برنامه ریزی و اقدام کنیم.
روحانی جمع آوری خودروهای فرس��وده به عن��وان یکی از 
عوامل آلودگی هوا در ش��هرهای بزرگ، رسیدگی به مسئله 
ریزگردها، ت��اش برای تولی��د بنزین یورو 4 و گس��ترش و 
افتتاح فازه��ای جدی��د گازی در پارس جنوبی و اس��تفاده 
 از گاز در نیروگاه ه��ای کش��ور را از جمل��ه اقدام��ات دولت 
در زمینه حل مش��کات زیس��ت محیطی در س��ال جاری 
 دانس��ت و گف��ت: یک��ی از عوامل موث��ر برای دس��تیابی به 
محیط زیستی سالم، حرکت فرهنگی و اجتماعی است که در 
این راستا رسانه ها، آموزش و پرورش و مبلغان دینی و مذهبی 
نقش بس��یار مهمی در زمینه تقویت توج��ه مردم به موضوع 
محیط زیست و جلوگیری از آلودگی ها دارند.رییس  جمهوری 
افزود: رهبران ادیان و مذاهب مختلف باوجود قدرت بزرگی 
که در تاثیرگذاری بر جامعه دارند متاسفانه در دهه های اخیر 
نتوانس��تند در زمینه توجه مردم به محیط زیس��ت به خوبی 

عمل کنند.
روحانی محیط زیس��ت، صل��ح جهان��ی، مقابله ب��ا افراط و 
خش��ونت و مبارزه با تروریس��م را عامل وحدت میان ادیان 
برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: ایران زمانی که تروریس��ت ها 
برای س��قوط بغ��داد و دمش��ق ت��اش می کردند ب��ه ندای 
مظلومیت همسایگان خود پاس��خ مثبت داد و اگر ایران نبود 
داعش به طورعملی تحقق پی��دا می کرد و امروز به جای یک 
گروه تروریس��تی با دولت تروریس��تی داعش مواجه بودیم.

رییس  جمهوری ادام��ه داد: آنهایی که ق��در مجاهدت های 
 ای��ران را نمی دانند ام��روز به روش��نی می بینند ک��ه ایران 
در کام و عمل پرچم دار مبارزه با افراطی گری و خشونت در 
جهان اس��ت. روحانی اظهار امیدواری کرد: ادیان آسمانی و 
صاحبان فرهنگ به رسالت خود در راستای ترغیب انسان ها 
 در رفتار مناس��ب با طبیع��ت و حفظ محیط زیس��ت عمل 

کنند.

روحانی در سمینار بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ:

دولت یازدهم، دولت محیط زیست است
اگر ایران نبود، داعش به طورعملی تحقق پیدا می کرد
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بررس��ی صورت های مالی بانک ها و پیش بینی سود و 
زیان آنان در س��ال ۹5 و عملکرد سال های قبل نشان 
می دهد بانک ها بیش از سود قطعی عملکرد خود، سود 
علی الحس��اب پرداخت کرده اند که موجب از دس��ت 
رفتن کارکرد سود علی الحساب شده و عملیات بانکی 
را ربوی می کند. ممکن است در بین بحث های تحریم 
معامات دالری و عدم برقراری ارتباط بانک های بزرگ 
خارجی با بانک های ایرانی، بحث درباره نقض آشکار 
قانون بانک��داری بدون ربا چندان اف��کار را به صرافت 
نیاندازد اما بررس��ی ها نش��ان می دهد، هم اکنون در 
سیستم بانکی چیزی به نام س��ود علی الحساب دیگر 
کارک��رد ندارد.یکی از تفاوت های اساس��ی بانکداری 

بدون ربا با ...

استاندار اصفهان:

دولت هیچ هزینه ای برای تکمیل 
سالن های اجالس نمی پردازد
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مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان گفت: از ظرفیت 
 رس��انه های اس��تانی، ملی و بی��ن المللی ب��رای معرفی 
نص��ف جه��ان و رویدادهای هفت��ه نکوداش��ت اصفهان 
استفاده می شود. هادی نباتی نژاد در نشست خبری هفته 
نکوداش��ت اصفهان اظهارکرد: برنامه های متنوعی برای 
هفته نکوداشت اصفهان در حوزه های مختلف تعریف شده 
است. وی با اشاره به ضرورت اطاع رسانی برنامه های هفته 

نکوداشت اصفهان افزود: با توجه به حجم باالی برنامه ها 
برای اولین بار جلس��ه ای با حضور معاون سیما و مدیران 
شبکه های مختلف تلویزیونی برگزار شد تا از هفته اصفهان 
فضای رسانه ای متفاوتی را در سال ۹5 تجربه کنیم. مدیر 
روابط عمومی شهرداری اصفهان به برنامه های تلویزیونی 
شبکه استانی اشاره و تصریح کرد: برنامه سیمای شهر که 

چند سالی است از شبکه سیمای اصفهان پخش ....

به مناسبت هفته نکوداشت؛

اصفهان بیش از پیش به جهان 
معرفی می شود
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پارک  دلفین ها
 به اصفهان می آید

 اختصاص ۶۰ میلیارد تومان 
برای بیمه درمان معتادان

بانک ها هم ربا می گیرند
 و هم ربا می دهند

فیلمسازان اصفهانی
 شهر را تصویرباران می کنند

جان کری وزیرامور خارجه آمریکا: 

مخالف کار کردن بانک های 
خارجی با ایران نیستیم

پول هواداران سرخابی ها
 به جیب چه کسانی

 می رود؟
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رییس مركز تحقیقات استراتژیك، طرحی كه مخالف 
منافع ملت سوریه باشد را مورد پذیرش ندانست و گفت: 
ایران همچنان از تمامیت ارضی، حق تعیین سرنوشت 

مردم و دولت قانونی سوریه حمایت می كند.
به گزارش ایرنا، علی اكبر والیتی در دیدار سفیر سوریه 
در تهران، آخرین وضعیت سیاسی، منطقه ای و تحوالت 
میدانی به وی��ژه در ارتباط با مذاك��رات را مورد بحث و 

تبادل نظر قرار داد.
رییس مركز تحقیقات اس��تراتژیك مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام به مقاومت چندین س��اله ملت و دولت 
سوریه در مقابل گروه های تروریس��تی و حامیان آنان 
اش��اره كرد و افزود: محور مقاومت توانست نشان دهد 
كه مقاومت و ایمان می تواند در برابر همه مش��كالت و 
جریانات افراطی، تكفیری و تروریستی ایستادگی كند 

و بی تردید در این مسیر پیروزی نصیب خواهد شد .
والیتی یادآور شد: آنچه مسلم است جمهوری اسالمی 
ایران از تمامیت ارضی، اس��تقالل س��وریه و حكومت 
قانونی بشار اس��د كه با رای مردم انتخاب شده و ادامه 
دارد حمایت م��ی كند و هر طرحی ك��ه مخالف منافع 

ملت سوریه باشد مورد پذیرش نخواهد بود.
وی ادامه داد: انتخابات اخیر پارلمانی در شرایط سخت، 
اقدام مهمی بود كه نشانه اقتدار حكومت سوریه و توجه 

به رای مردم در تعیین سرنوشت خود بوده است.
والیتی ب��ه عل��ت مخالفت برخی كش��ورها ب��ا دولت 
قانونی س��وریه اش��اره و اضافه كرد:علت این مخالفت، 
مش��روعیت و جایگاه مردمی آن اس��ت. آمریكایی ها و 
برخی كشورهای حامی تروریست ها و جریانات افراطی 
و تكفیری خواهان روی كار آمدن دولتی دست نشانده 

در آن كشور هستند كه البته محقق نخواهد شد.
وی درب��اره حضور مستش��اری ای��ران در س��وریه نیز 
خاطرنش��ان كرد: ایران به درخواس��ت دولت مشروع 
و قانونی س��وریه و نه اجازه دیگر كش��ورها در س��وریه 

حضور دارد.
**اظهارات نخس�ت وزیر قطر اعالم فروپاش�ی 

طرح عربستان در منطقه است
سفیر سوریه هم ضمن تشكر از حمایت های جمهوری 
اس��المی ایران از ملت و دولت سوریه و ارایه گزارشی از 
مذاكرات و طرح هایی كه م��ورد بحث و تبادل نظر قرار 
دارد، گفت: دولت س��وریه علی رغم همه مش��كالت و 
تنگناها از سوی معارضین، تروریست ها و حامیان آنان 
تالش خود را برای دس��تیابی به طرحی كه منافع ملت 
را بعد از گذشت حدود 5 س��ال مقاومت تامین كند به 

كار خواهد بست.
عدنان حسن محمود افزود: طرح های ارایه شده از سوی 

تروریس��ت ها و گروه های معارض شباهت های جدی 
و فراوانی با طرح رژیم صهیونیس��تی دارد و متاس��فانه 
برخی كشورهای عربی كه حامی تروریست ها هستند 
هیچ موضع و بیانیه ای علیه اقدامات رژیم صهیونیستی 
 ندارند، ام��ا همه ن��وع اق��دام و موضع گی��ری را علیه

ملت های مسلمان عرب منطقه اعمال می كنند.
وی خطاب ب��ه والیتی گفت: در جری��ان مقاومت ملت 
س��وریه حمایت ها و رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
نقش بسیار مهمی را داشته و از این بابت تشكر دولت و 
ملت سوریه را اعالم می كنم و اظهارات اخیر جنابعالی 
هم پیرامون سوریه و منطقه در برهه حساسی بیان شد 
كه تاثیرات جدی و مثبتی را برای منطقه و گفت وگوها 
به دنبال داش��ته است و پاس��خ جدی برای معارضین، 

تروریست ها و حامیان آنان محسوب شد.
س��فیر س��وریه در تهران همچنین ب��ه مصاحبه اخیر 
حمد بن جاسم نخس��ت وزیر و وزیر خارجه سابق قطر 
با فایننشال تایمز اش��اره كرد و افزود: وی اعتراف كرده 
 كه ایرانی ها بهتر و صبورتر از ما هس��تند و هوشیارانه 
 گف��ت و گو م��ی كنن��د و آمریكایی ها مانند گذش��ته 
نمی توانند به منطقه بازگردند كه می توان این اعتراف 
را از چنین ف��رد مطلعی در واقع اعالم فروپاش��ی طرح 

عربستان و حامیان آنان در منطقه دانست.

خبر

ورود رییس جمهوری آفریقای جنوبی به تهران برای نخستین بار پس 
از انقالب اسالمی صورت می گیرد. 

این سفر از آنجا كه در شرایط پسابرجام و تحول در فضای روابط خارجی 
جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، می تواند نویدبخش گشایش 

فصلی نو در روابط و همكاری های 2 كشور باشد.
»جاكوب زوما« رییس جمه��وری آفریقای جنوب��ی در صدر هیئتی 
سیاس��ی- اقتصادی وارد ایران ش��د تا در ارتباط با راه  های گسترش 
مناس��بات میان تهران و پرتوریا با مقام های عالی رتبه كش��ورمان به 
گفت وگو بپردازد.در هیئت همراه صد و هشتاد نفره رییس جمهوری 
آفریقای جنوبی، اف��زون بر 6 تن از وزیران كابینه، بس��یاری از فعاالن 
اقتصادی این كشور حضور دارند. این نخستین بار در 37 سال گذشته 
است كه رییس جمهوری آفریقای جنوبی به كشورمان سفر می كند.

او پیش تر )دهم اسفندماه پارسال( قرار بود به ایران بیاید كه سفرش 
به دلیل ش��دت یابی بحران كش��ور آفریقایی بروندی و مسئولیتی كه 
زوما به عن��وان رییس اتحادی��ه آفریقا در زمینه حل بح��ران بر عهده 
داش��ت به تاخیر افتاد. حال كه توافق هس��ته ای میان ایران و 1+5 با 
موفقیت صورت گرفته و بس��یاری از تنگناه��ای جهانی از پیش روی 
تهران برداشته شده است، س��فر زوما به ایران می تواند فرصت های از 
دست رفته گذشته را جبران كند و گشایش��گر فصل نوینی در روابط 

2 كشور باشد.

پلیس تركیه 3 عضو داعش را كه قصد ترور نخس��ت وزیر این كشور را 
داشتند، شناسایی و دستگیر كرد.به گزارش فارس، نیروهای امنیتی 
تركیه، 3 متهم به عضویت در »داعش« را در استان »قونیه« شناسایی 
و دستگیر كردند.به نوش��ته خبرگزاری تركی »دوغان«، پلیس تركیه 
اعالم كرد كه این 3 تن قصد داشتند، »احمد داوود اوغلو« نخست وزیر 
این كشور را در حال سخنرانی ترور كنند.بر اساس این گزارش، پلیس 
این 3 متهم را در قونیه شناس��ایی و دس��تگیر كرد و پس از بازجویی 

مشخص شد كه هر سه تبعه سوریه هستند.

ایران، آفریقای جنوبی
 و فرصت های پرشمار همكاری های 

سیاسی و اقتصادی

3 داعشی متهم به تالش برای ترور 
»داوود اوغلو« در قونیه دستگیر شدند

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت:  برای فروش مازاد 
آب سنگین در كشور با در نظر گرفتن مسایل استراتژیك 
و اقتصادی و تجاری، كشورهای مختلف را بررسی كرده و 
با بعضی از آن ها در مراحل نهایی مذاكرات هستیم.بهروز 
كمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به آنچه به عنوان قرارداد فروش 32 تن آب 
سنگین به آمریكا اعالم شده است، اظهار كرد: با توجه به 
مازاد تولید آب سنگین در كشور كه به طور ساالنه داریم 
بازارهایی كه قابل اعتماد باشند و به این ماده نیاز داشته 
باش��ند و از آن اس��تفاده بهینه كنند را با در نظر گرفتن 
مسایل اس��تراتژیك، اقتصادی و تجاری یافته و آن ها را 
مورد بررسی قرار می دهیم.وی گفت: ما در حال مذاكره 
با تعدادی از كشورها برای فروش آب سنگین هستیم و 
با بعضی از آن ها مذاكرات به مراحل نهایی رسیده است. 
اما درباره جزییات آن بعد از پیش��رفت كار و نهایی شدن 
تمامی مراحل اظهارنظر خواهیم كرد.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی خاطر نش��ان كرد:  با توجه به حساس��یت و 
اس��تراتژیك بودن آب س��نگین نمی توان این ماده را به 
 هر كش��ور و یا جایی به دلیل مس��ایل امنیتی و تعهدات 
بین المللی كه به عهده هر یك از كشورهای تولید كننده 
مواد هسته ای اس��ت صادر كرد و ما در چارچوب قوانین 
تجاری و بین المللی در این حوزه اق��دام به فروش مواد 

می كنیم. در عین حال م��ا نیاز داریم ت��ا بازارهای قابل 
اتكا داشته باشیم.به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی 
معاون وزیر خارجه كش��ورمان اولین مقام��ی بود كه از 
امضای قرارداد میان ایران و آمریكا برای فروش 32 تن آب 

سنگین مازاد تولید شده پس از كمیسیون مشترک ایران 
و 1+5 درباره برجام در وین خبر داد.پس از آن رسانه های 
آمریكایی نیز این خب��ر را تائید ك��رده و از جزییات این 
قرارداد از جمله اینكه قرار اس��ت این میزان آب سنگین 

هفته آینده به آمریكا منتقل شود خبر دادند.
هم چنین حمید بعیدی نژاد مدیر كل سیاس��ی و امنیت 
بین الملل وزارت خارجه دومین مقام��ی بود كه امضای 
قرارداد میان ایران و آمری��كا در جریان مذاكرات دو روزه 
كارشناس��ان و مقامات دو طرف در چارچوب كمیسیون 
برجام را تائی��د كرد.این برای اولین بار اس��ت كه ایران و 
آمریكا بعد از قراردادهای مربوط به خرید و فروش هواپیما 
در حوزه حساس و اس��تراتژیك انرژی هسته ای به ویژه 
ماده اس��تراتژیك آب س��نگین ) در چارچ��وب برجام( 
قراردادی رسمی امضا می كنند.به گزارش ایسنا، پیش از 
این مقامات كشورمان از فروش حدود 40 تن مازاد تولید 
آب سنگین به واسطه كشور سوم به آمریكا خبر داده بودند. 
ایران پس از توافق هسته ای به طور رسمی در كنسرسیوم 
تولید كنندگان مواد استراتژیك هسته ای عضو شده و این 
یك دستاورد ملی محسوب می شود. آب سنگین ایران در 
سال گذشته در آزمایش��گاه بین المللی ساوانا در آمریكا 
مورد تست قرار گرفت و خلوص آن 75/99 درصد تائید 
شد كه این موضوع نشان دهنده استاندارد سازی و كیفیت 
باالی صنعت هس��ته ای ایران اس��ت.ایران ساالنه حدود 
20 تن آب سنگین در سال تولید می كند و قرار است در 
چارچوب برنامه س��ازمان انرژی اتمی آن را به مشتریان 

خارجی خود بفروشد.

رییس جمه��وري آمری��كا در گفت وگ��و ب��ا یك��ی از 
روزنامه های آلمان اقدامات صدراعظم این كش��ور در 
زمینه پناهجویان را درس��ت ارزیابی كرد و گفت كه از 

دوستی با وی احساس غرور می كند.
به گ��زارش ف��ارس، »ب��اراک اوبام��ا« رییس جمهور 
آمریكا در حالی در هانوفر با »آنگال مركل« صدراعظم 
آلمان دیدار می كند كه از سیاس��ت های وی در زمینه 
مهاجران اس��تقبال كرد.اوباما در گفت وگو با روزنامه 
آلمانی »بیل��د« گفت: »برخورد م��ركل با پناهجویان 
اقدامی  مانن��د بس��یاری از آلمانی ها ش��جاعانه بود. 
 مركل به این ترتیب راهبری سیاسی و اخالقی خود را

 نشان داد.«
رییس جمهور آمری��كا گفت: »سیاس��ت ها در زمینه 
پناهجویان در هر كشوری با دشواری هایی همراه است.

من معتقدم كه بهترین سیاس��ت ها در زمینه رهبری 
می توانند سخت ترین مسایل را در شرایطی كه اوضاع 
هم مناسب نیست، حل كنند.«وی بستن مرزها روی 
پناهجویان را خیانت به ارزش های اروپایی-آمریكایی 
دانس��ت و گفت كه از اینكه مركل دوس��ت وی است 
احس��اس غرور می كند و از صدراعظم آلمان به عنوان 
كسی یاد كرد كه وقتی می گوید كاری را انجام می دهد، 

آن را انجام خواهد داد.اوباما در حالی از سیاس��ت های 
مركل دف��اع می كند كه موج��ی از انتقاده��ا به دلیل 
سیاست های مهاجرتی مركل در اتحادیه اروپا متوجه 
وی اس��ت.برخی معتقدند كه اوباما در جریان سفر به 
آلمان در زمینه توافق تجارت آزاد هم با طرف آلمانی 
رایزنی خواهد كرد. ده ه��ا هزار نفر علی��ه این توافق 

تظاهرات خواهند كرد.

كاندیدای پیشتاز دموكرات ها در انتخابات آتی ریاست 
جمه��وری آمریكا اعالم ك��رد: بزرگ ترین پش��یمانی 
سیاس��ی اش، رای دادن ب��ه مداخله نظام��ی در عراق 

بوده است.
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از روزنامه تایم��ز آوانیدیا، 
این اظهارات هیالری كلینتون نام��زد دموكرات ها در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری پیشروی آمریكا با مواضع 

وی در كمپی��ن انتخاباتی س��ال 2008 تضاد فاحش 
دارد؛ زمانی ك��ه از رای مثبت خود ب��رای ورود آمریكا 
 به عراق در زمان جورج بوش، رییس جمهور وقت دفاع 

می كرد.
اكنون اما كلینتون در این ب��اره می گوید: این تصمیم 
به جایی كه من گمان می كردم و تصورم هم ناش��ی از 

اطالعات بوش بود، ختم نشد.
وی ادام��ه داد: اكنون م��ن از این تصمیم پش��یمانم و 
می گویم كه این یك »اشتباه«بود و روشن است تصوری 
كه من از این تصمیم داشتم هرگز محقق نشد.در جریان 
كمپین انتخابات��ی، این نام��زد دموكرات ها معموال به 
دلیل رای مثب��ت و حمایتش از آغاز جن��گ عراق در 

دوران سناتوری اش مورد انتقاد قرار می گیرد.
پیش از این برنی س��ندرز، رقیب حزبی كلینتون طی 
اظهاراتی گفته بود: فاجعه حمله به عراق كه من كامال 
با آن مخالف بودم تمام منطق��ه را نابود كرد و به ظهور 

القاعده و داعش ختم شد. 
گمان می كنم جنگ عراق یكی از »وحش��تناک ترین 
گاف های سیاس��ت خارج��ه« در تاریخ آمری��كا بوده 
است.عالوه بر جنگ عراق، كلینتون نسبت به گذشته 

پاسخ های متفاوتی به مسایل مختلف داد.

اوباما از سیاست های
 مرکل در زمینه پناهجویان دفاع کرد

هیالری کلینتون: 

حمایت از جنگ عراق، بزرگ ترین اشتباه سیاسی ام بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
  آب سنگین را با در نظر گرفتن

 مسایل استراتژیک و تجاری می فروشیم

والدیمیر ورونكوف نماینده دائمی روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
با اعالم اینكه برجام با سرعت در حال اجراست، گفت: تهران و گروه 1+5 به 

سوی لغو تحریم های ضد ایرانی حركت می كنند.
به گزارش ایرنا، ورونكوف كه در نخستین نشست كمیسیون مشترک ایران 
و 1+5 پس از اجرای برجام در وین ش��ركت داش��ت، به خبرگزاری روس��یا 
س��گودنیا گفت: موضوع لغو تحریم ها اصلی ترین محور بحث نشس��ت بود 

كه بررسی شد.
وی در باره این نشست  اظهار كرد: مذاكرات فشرده در باره این موضوع جریان 
دارد و نشانه های حاكی از پیشرفت نیز دیده می شود كه با توجه به پیچیده 

بودن، این روند مدتی طول خواهد كشید.
مقام روس در پای��ان تاكید كرد: اجرای برجام به خوبی و با س��رعت در حال 
پیشرفت است و اقدام های كنونی هم در فضای مناسبی پیش می رود و همه 

شركت كنندگان خواهان ادامه راه هستند.
وزارت خارجه روس��یه نیز  اعالم كرد: شركت كنندگان در نخستین نشست 
مذاكرات ایران و 1+5 پس از آغاز اجرای برجام، تاكید كردند كه روند اجرای 
توافق مطابق برنامه تعیین شده ادامه دارد و در حال انتقال به مرحله پایدار 
است. براساس گزارش های انتشار یافته در نشس��ت وین، گروه های كاری 
ایران و 1+5 برنامه ادامه اجرای برجام را تنظیم كردند.  نخستین كمیسیون 
مشترک ایران و 1+5 پس از اجرای برجام برای بررس��ی روند اجرای توافق 
جامع، لغو تحریم ها و موانع پیش رو به ریاس��ت سید عباس عراقچی و هلگا 
اشمید در هتل كوبورگ وین تش��كیل ش��د.  عراقچی پس از پایان نشست 
كمیسیون مش��ترک ایران و 1+5 در وین به خبرنگاران گفت: یكی از موارد 
مطرح تشكیل گروه كاری رفع تحریم ها بود و قرار شد كمیسیون مشترک 
یك گروه كاری جداگانه داشته باش��د و هر جا ایران احساس كند تحریم ها 
برداشته نش��ده یا حركت رو به جلو و مناس��بی ندارد در گروه كاری بررسی 

شود. 
وی اضافه كرد: گروه كاری هم توصیه های خود را برای حل و فصل موضوع 
 خواهد داش��ت و در صورت لزوم در كمیس��یون مش��ترک به بحث گذاشته 
می شود. سومین كمیسیون مشترک ایران و 1+5و اولین كمیسیون مشترک 

بعد از اجرایی شدن برجام، بیش از 4 ساعت به طول انجامید. 

جان كری وزیرامور خارجه آمریكا در نیویورک پیش ازدیدار با محمد 
جواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اس��المی ای��ران، گفت: آمریكا 
مخالف كار كردن بان��ك های خارجی با ایران مطابق با ش��روط توافق 

هسته ای نیست.
به گزارش ایرنا، كری پیش ازدیدار با همتای ایرانی خود گفت: آمریكا 
سد راه معامالتی كه پس از اجرایی شدن برجام مجاز دانسته شده است، 

نمی شود ونخواهد شد. 
وی خاطرنش��ان كرد كه تالش می كند تا نااطمینانی های موجود در 
محافل تجاری در خارج از آمریكا درباره سرمایه گذاری در ایران را حل 
و فصل كند.  كری افزود: اكن��ون فرصت هایی برای بانك های خارجی 
 برای كار كردن با ایران وجود دارد ؛ متاسفانه به نظر می رسد كه برخی

 بانك های خارجی دچار سردرگمی هایی شده اند و ما می خواهیم كه 
این مسایل را روش��ن سازیم.  وی خاطرنش��ان كرد: تنها استثنا دراین 
زمینه، بانك ها وشركت هایی هس��تند كه مقام های آمریكا آنها را در 
فهرست س��یاه تحریم قرار داده اند.  براس��اس این گزارش،  ظریف نیز 

گفت: امیدوار است كه توضیحات كری به بهبود كار كمك كند. 
وی گفت : امیدواریم كه با این صحب��ت های )جان( كری وزیر خارجه 
آمریكا ، شاهد اجرای جدی تمام مزایای )توافق هسته ای( كه ایران باید 

طبق توافق هسته ای از آنها برخوردار شود ، باشیم. 
وی افزود كه تهران امیدوار اس��ت اظهارات كری موجب گشوده شدن 
مسیر دشواری شود كه به دلیل نگرانی بانك ها از رویكرد آمریكا در قبال 

اجرای تعهدات بسته شده است. 
كری نیز گفت: قابل درک اس��ت كه برخی ش��ركت ها برای احساس 
اطمینان در زمینه كار كردن درایران به زمان نیاز دارند؛ وی خاطرنشان 
كرد كه تهران نیزالزم است گام هایی برای نوسازی سامانه بانكی خود 

بردارد. 
وزیرامور خارج��ه آمریكا گفت: ازجمله تحریم ه��ای مرتبط با موضوع 
هسته ای كه برداشته ش��دند ، تحریم هایی بودند كه ازتعامل ایران با 
بانك های غیر آمریكایی درزمینه دسترس��ی به اعتبارات محدود شده 

ایران جلوگیری می كردند. 

 نماینده دائمی روسیه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی:

برجام به سرعت در حال اجراست

جان کری وزیرامور خارجه آمریكا: 

مخالف کار کردن بانک های خارجی 
با ایران نیستیم

خبر

بین الملل
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طرحی كه مخالف منافع ملت سوریه باشد مورد پذیرش نیست
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به برنامه های هفته کارگر گفت : وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 با آرمان های امام تجدی��د میثاق خواهد ک��رد و در روز کارگر نیز

 ۱۱ کارگر نمونه کشوری معرفی می شوند.
به مناس��بت روز کار و کارگر طب��ق تقویم س��ازمان جهانی کار، 

برنامه های مختلفی در سطح کشور برگزار خواهد شد.
بر همین اس��اس، امروز 5 اردیبهش��ت ماه به نام »کارگران، امام و 
انقالب« نامگذاری شده که در این روز طبق گفته حیدریان معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با آرمان های 

امام راحل تجدید میثاق خواهد شد.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
همچنین با بیان این که در 6 اردیبهش��ت ماه با مدیران NGOها و 
بهزیستی های سراسر کشور دیدار خواهد ش��د، گفت: در این روز 
عنوان »کار، س��المت و نش��اط اجتماعی« انتخاب شده است که 
عمده برنامه های ای��ن روز تبیین زنگ ورزش نیروی کار سراس��ر 

کشور است.
وی گف��ت: 7 اردیبهش��ت نیز با عن��وان »امید به آین��ده و تامین 
اجتماعی« نامگذاری شده که نشس��ت های کارگری و کارفرمایی 
در سازمان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد و مشکالت کارگران 
و بازنشس��تگان مورد بحث و تبادل نظر قرار می گی��رد. این مقام 
مس��ئول در وزارت کار، با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای چهارمین روز 
هفته کارگر گف��ت: در این روز عنوان »کارگ��ران، اقدام و عمل به 
 اقتصاد مقاومتی« نامگذاری ش��ده و جامعه کار کش��ور به فرمان 

مقام معظم رهبری لبیک خواهند گفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزاود: 
»زنان، کار و توسعه اجتماعی« عنوان پنجمین روز از هفته کارگر 
است که در این روز از زحمات زنان کارگر تقدیر شده و نقش زنان 
و در بازار کار کشور تبیین خواهد شد؛ در این روز دیدار با مراجع و 

آیات اعظام تقلید نیز برنامه ریزی شده است.
وی با اش��اره به اینکه شش��مین روز هفته کارگر با عنوان »کارگر، 
مهارت و معنویت« نامگذاری ش��ده، گفت: در این روز عمده ترین 
برنامه حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نماز جمعه عبادی 
سیاسی تهران است و در سایر شهرس��تان ها نیز همینگونه است.

عالی ترین مقام مس��ئول در این حوزه با بیان فعالیت ها و اقدامات 
کارگری خواهند پرداخت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان 
با اشاره به یازدهم اردیبهش��ت روز کار و کارگر تأکید کرد: در این 
روز زنگ کار و تالش در کل کشور نواخته خواهد شد و ۱۱ کارگر 
نمونه در سراسر کشور شناسایی و معرفی می شوند؛ عالوه بر این از 

3 واحد نمونه کشوری نیز تقدیر خواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه س��تاد اقتصاد مقاومتی ۱2 کار 
گ��روه دارد که وزارت نی��رو در 4 کارگروه آن عضو اس��ت، 
گفت: پس از تفکیک برنامه های اقتصاد مقاومتی و بررسی 
 آن ها نتیجه حاصله بی��ش از ۱00برنامه بود که معاون اول

 رییس جمهور ابالغ کرد و و وزارت نی��رو مجری ۱7 طرح  
شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیت چیان با اشاره به 
اینکه س��تاد اقتصاد مقاومتی ۱2 کار گروه دارد که وزارت 
نیرو در 4 کارگروه آن عضو اس��ت، افزود: پ��س از تفکیک 
برنامه های اقتصاد مقاومتی، و بررسی آن ها، نتیجه حاصله 
بیش از صد برنامه بود که مع��اون اول رییس جمهور آن را 
ابالغ کرد. ۱7 مورد از این برنامه ها پیشنهاد وزارت نیرو بوده 
اس��ت، این وزارتخانه به عنوان مجری این طرح ها انتخاب 
ش��ده که از این میان 4 مورد مرتبط با ش��رکت های آب و 
فاضالب اس��ت و قرار ش��ده که برای اجرای هر کدام از این 

موارد کالن یک مجری انتخاب شود.
وزیر نی��رو، حمی�د چیت چی�ان، ادام��ه داد: مجری این 4 
برنامه شرکت مهن�دس���ی آب و فاضالب کشور است و بنا 
ش��ده تمام مجریان برنامه زم�ان بن�دی ای�ن سی�اس�ت ها 
را برای س��ال 95، تبیی�ن کنن�د و ش��رکت آبف�ای کشور 
م�وظف اس�ت این برنامه ها را به صورت کامل و زمان بندی 
شده، مش��خص و مراحل مختلف انجام کار را برای معاونت 

برنامه ریزی وزارت نیرو ارسال کند.
وی اظهار داشت: ما درسال گذشته از کل اعتبارات بودجه 
عمومی دربخش عمرانی، موفق به جذب 37 درصد بودجه 
شدیم و دولت به دلیل ضرورت طرح های روستایی به وزارت 
نیرو اعتماد کرد ت��ا با این اعتبار بتوان��د دو میلیون و ۱00 

 هزار نفر جمعیت روس��تایی را در سطح کشور از نعمت آب 
لوله کشی سالم و بهداشتی برخوردار کند.

چیت چیان ادامه داد: م��ا باید تمام تالش خ��ود را بکنیم 
ت��ا در نهایت دقت ای��ن اعتبارات فقط ب��رای مجتمع های 
آبرسانی روس��تایی هزینه ش��ود تا از این اعتماد سربلند و 

رو س��فید بیرون بیاییم.وزیر نیرو در ادامه ب��ا بیان اینکه با 
توجه به محدودیت منابع مالی دولت، با مجوز مقام معظم 
 رهبری ۱500 میلیارد تومان برای طرح های مجتمع های

 آب رسانی روستایی اختصاص پیدا کرده است، بیان داشت: 
اگر تا پایان س��ال جاری برنامه قابل قبولی نداشته باشیم و 
نتوانسته باشیم اهداف خود را اجرایی کنیم، هیچ عذری از 

ما پذیرفته نخواهد شد.
چیت چیان تصریح کرد: مهم ترین کار امس��ال که بر دوش 
آحاد جامعه و دولت اس��ت، اجرایی کردن سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی ب��رای اقدام و اج��را و عملیات��ی کردن 

پروژه های نیمه تمام است.
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون شرایط سخت اقتصادی در 
تمام منطقه حاکم است و کشورهای مختلف دچار چالش 
جنگ و رکود ش��رایط اقتصادی و کاهش درآمد هس��تند، 
گفت: باید با دقت کامل به تمام جزئیات توجه داش��ت و با 
اس��تفاده از فرصت های در اختیار، به گونه ای اقدام کنیم تا 
کارنامه روش��نی را در راه خدمت به م��ردم از خود به جای 

بگذاریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی دقیق 
و جامع و به صورت یک مجموعه منس��جم ابالغ شده و اگر 
آن را جابجا کنیم نتیجه نخواه��د داد، افزود: اگر بخواهیم 
موفق ش��ویم باید دقیقا تمام موارد را پیگی��ری کنیم تا به 

 نتیجه مطلوب برس��یم.وی با اش��اره به اینکه برخی تصور 
 می کنن��د اقتص��اد مقاومت��ی سیاس��تی ب��رای ریاض��ت

 اقتصادی اس��ت، گف��ت: چنین چی��زی صحت ن��دارد و 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی متضمن توس��عه و رش��د 

کشور است.
چیت چیان ادام��ه داد: سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، 
سیاست ایجاد ارتباط قوی با جهان بوده و موجب کارآیی و 

بهره وری کشور خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی برای 
کشورهای در حال جنگ نیس��ت، بلکه برای تمام اعصار و 
زمان ها و برای تمام کشورها، اعم از کشورهای پیشرفته و در 

حال توسعه کاربرد دارد.
وزیر نی��رو با اش��اره به ای��ن مطلب ک��ه برخ��ی بندهای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مس��تقیما ب��ه وزارت نیرو 
مرتبط اس��ت، گف��ت: افزایش ص��ادرات ب��رق و یا کاهش 
 ش��دت انرژی که مربوط به انرژی الکتریکی یا سوخت های 

هیدرو کربنی است از آن جمله محسوب می شوند.
حمید چیت چیان با اش��اره به 52 م��ورد از موارد تفکیکی 
سیاس��ت های 24 گانه اقتصاد مقاومتی مرب��وط به وزارت 
نیرو افزود: اجرای سیاس��ت های اقتصا د مقاومتی، وظیفه 
س��نگینی بر دوش وزارت نیرو است و این موضوع یک عزم 

همگانی را طلب می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 برنامه های هفته کارگر و معرفی
 ۱۱ کارگر نمونه کشوری
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بررس��ی صورت های مالی بانک ها و پیش بینی س��ود و زیان آنان در س��ال 95 و 
عملکرد سال های قبل نشان می دهد بانک ها بیش از سود قطعی عملکرد خود، سود 
علی الحساب پرداخت کرده اند که موجب از دست رفتن کارکرد سود علی الحساب 
ش��ده و عملیات بانکی را ربوی می کن��د. به گزارش فارس، ممکن اس��ت در بین 
بحث های تحریم معامالت دالری و عدم برقراری ارتباط بانک های بزرگ خارجی با 
بانک های ایرانی، بحث درباره نقض آشکار قانون بانکداری بدون ربا چندان افکار را 
به صرافت نیاندازد اما بررسی ها نشان می دهد، هم اکنون در سیستم بانکی چیزی 

به نام سود علی الحساب دیگر کارکرد ندارد.
یکی از تفاوت های اساسی بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی و متعارف غربی در 
سود علی الحساب و سود قطعی پرداختی اس��ت و با وجود تاکید قانون بانکداری 
بدون ربا و دس��تورالعمل های مربوط��ه در این زمین��ه، اغلب بانک ه��ا به دلیل 
نرخ های باالی سود، با نقض آش��کار چارچوب بانکداری بدون ربا سود قطعی به 
س��پرده گذاران می دهند و در واقع تفاوتی بین س��ود قطعی و علی الحساب دیده 

نمی شود.
براس��اس ماده 5 قانون بانکداری بدون رب��ا منافع حاصل از عملی��ات مذکور در 
تبصره 3 )به کارگیری سپرده ها در قالب مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، 
معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات، س��رمایه گذاری مستقیم، معامالت سلف و 
جعاله...( این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های 
سرمایه گذاری و رعایت سهم  منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار 

گرفته شده در این عملیات، تقسیم می شود.
یکی دیگر از موارد نقض قانون بانکداری بدون رب��ا، پرداخت حق الوکاله بانک به 
عنوان سود سپرده گذار اس��ت. این اقدام با ماده 23 قانون بانکداری بدون ربا در 
تضاد اس��ت. این ماده می گوید: وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله 
جزو درآمدهای بانک بوده و قابل تقس��یم بین س��پرده گذاران نمی باشد. این در 
حالی است که صورت های مالی بانک ها نشان می دهد که در رقابت و جنگ جذب 
و حفظ سپرده هیچ کدام از این بانک ها چارچوب های تعریف شده برای پرداخت 
سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران را رعایت نکرده اند و در اغلب مواردی 
بیش از آن چیزی که باید به سپرده گذار می پرداختند را پرداخته اند،بنابراین سود 
علی الحساب هم اکنون در سیستم بانکی مفهوم و کارکرد خود را از دست داده و 

عملیات بانکی همانند بانک های غربی، ربوی شده است.
جداولی که براس��اس صورت های مالی این بانک ها رس��م ش��ده نشان می دهد، 
بانک ها بیش از آنچه که باید به عنوان سود عملکردشان به سپرده گذاران پرداخت 
می کردند، پرداخت کرده ان��د. به همین دلی��ل بانک برای اینکه بتواند س��ود از 
قبل تعیین شده را به س��پرده گذار بپردازد، مجبور به اضافه کردن سود ناشی از 
حق الوکاله خود به سپرده گذاران شده است. در واقع حق الوکاله بانک به جای اینکه 
به سهامدار برسد و یا بابت افزایش سرمایه بانک به کار گرفته شود، به سپرده گذار 
پرداخت شده اس��ت. این پدیده به این دلیل رخ داده که بانک ها چارچوب قانون 
بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده  و س��ود های تضمین ش��ده به سپرده گذاران 
داده اند. در همین چارچوب در سال 94 بانک پاسارگاد 937 میلیارد ریال، بانک 
ملت 37 هزار میلیارد ریال، بانک س��امان 78۱ میلیارد ریال، پارسیان 27 هزار 
میلیارد ریال، بانک انصار هزار و 7۱6 میلیارد ری��ال، بانک حکمت ایرانیان 368 
میلیارد ریال، بانک اقتصاد نوین 2 هزار و 873 میلیارد ریال و بانک سینا 4 هزار و 
480 میلیارد ریال مازاد بر آنچه که باید به سپرده گذاران خود پرداخت می کردند، 

پرداخت کرده اند. البته برخی بانک ها مانند بان��ک دی در صورت های مالی خود 
مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب را صفر درج کرده که با توجه به اینکه بانک 
باید سود علی الحساب پرداخت کند و س��ود نهایی را بعد از کسب سود عملیات 
بانکی محاسبه کند، نش��ان می دهد که این بانک هم قواعد بانکداری بدون ربا را 

رعایت نکرده است.
بانک پاسارگاد

 بانک ملت

 بانک سامان

 خانه از پای بست ویران است
هوشنگ خس��تویی عضو انجمن حسابرس��ان خبره ایران که سال های متمادی 
صورت های مالی بانک ها را حسابرسی کرده است، می گوید: در چارچوب بانکداری 
غربی، از ابتدا بانک با مشتری قرارداد منعقد می کند و می گوید شما این سپرده را 
به من می دهید و من متناسب با نرخ سود یا بهره، به شما سود می دهم.  وی افزود: 
اما در بانکداری بدون ربا که مبنای بانکداری ماست رابطه به گونه دیگری است. 
در قانون بانکداری بدون ربا گفته می شود سپرده در اختیار بانک قرار می گیرد و 
بانک وکیل س��پرده گذار خواهد بود، بنابراین رابطه از بدهکاری و بستانکاری به 

وکیل و موکل تغییر می کند. 
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: یعنی بنده به عنوان 
مشتری به بانک وکالت می دهم بانک در وهله اول پول سپرده گذار را در قالب عقود 
اسالمی تسهیالت پرداخت کند،اما هم اکنون بانک پول سپرده گذار را به عنوان 

بدهی منظور می کند که این کار از اساس در بانکداری بدون ربا جای ندارد.
خس��تویی گفت: بانک باید این پول را در قالب عقود اسالمی مشخص شده مانند 
مشارکت و مضاربه تسهیالت بدهد، اما بانک به صورت شکلی و صوری تسهیالت 
می دهد و در مقابل آن بهره می گیرد و بعد س��ودی که از قبل برای سپرده گذار 

تعیین شده را می پردازد.
سودی که هم اکنون بانک ها به مش�تریان خود می دهند همان بهره )ربا( 

است
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک ها سپرده هایی که جذب می کنند به مشتری 
 می گویند علی الحس��اب فالن قدر س��ود می دهیم و اغلب بانک ه��ا برای اینکه

 سپرده گذاران کالن را جذب کنند، باالتر از نرخ سود تعیین شده به مشتری سود 
می دهند و در همان ابتدا با نرخ باالتر سپرده را جذب می کند.

عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران تصریح کرد: این مبلغی که بانک 
به مشتری می دهد همان بهره است اما کسی نمی خواهد اسم آن را بهره بگذارد و 
می گویند سود علی الحساب. اینها یکی از هزاران شکل ناهنجاری هاست و به نظر 

من خانه از پای بست ویران است.
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مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ برای دریافت 
کارت سوخت پیش از شهریورماه

 تمایل ایران براي افزایش همكاري
با آفریقاي جنوبي در بخش انرژي

خط لوله انتقال گاز ایران، پاکستان،  
هند شدنی نیست

مرغ کیلویی
۵۶۰۰ تومان

براساس مصوبه مجلس دولت موظف است حداکثر تا تاریخ 3۱ مرداد ماه سال 
جاری عرضه س��وخت را از طریق کارت و با قراردادن س��همیه برای خودرو ها 
اجرایی کند به همین دلیل مالکین خودرو باید برای دریافت کارت سوخت به 

مراکز پلیس+۱0 مراجعه کنند.
براس��اس مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی در قانون بودجه س��ال 95 دولت 
موظف اس��ت حداکثر تا تاریخ 3۱ مرداد ماه س��ال جاری عرضه س��وخت را از 
طریق کارت و با قراردادن سهمیه برای خودرو ها اجرایی کند. به همین دلیل 
مالکین خودروهای فاقد کارت س��وخت باید قبل از اجرایی ش��دن این قانون  
 هرچه س��ریعتر کارت س��وخت خود را دریافت کنند زیرا براساس این مصوبه

 س��وخت گیری با کارت س��وخت جایگاه داران منجر به پرداخت قیمت تمام 
شده بنزین یا همان قیمت آزاد خواهد شد. البته این مصوبه وظیفه تعیین نرخ 
 تمام شده بنزین و سهمیه ها را بر عهده دولت قرارداده است. این گزارش اضافه 
می کند قبل از انحالل س��ازمان مدیریت حمل و نقل و سوخت وظیفه صدور 
کارت سوخت برعهده این نهاد دولتی بود اما با انتقال این نهاد به زیر مجموعه 
وزارت راه و شهر سازی عمال این نهاد دولتی تنها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و 
نقل را دنبال می کند. به همین دلیل مالکین خودروهای شخصی برای دریافت 
کارت س��وخت خود باید به مراکز پلیس + ۱0 مراجعه ک��رده و با ارائه مدارک 
الزم درخواست صدرو کارت سوخت کنند. اگر مالکین خودروها پس از اجرای 
سهمیه بندی بنزین کارت سوخت نداشته باش��ند باید بنزین را با قیمت تمام 

شده خریداری کنند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در دی��دار با وزیر انرژي آفریق��اي جنوبي ابراز 
امیدواري کرد روابط ایران و آفریقاي جنوبي در حوزه نفت و انرژي افزایش 

یابد.
زنگنه در دیدار »تینا جومت پترس��ون« وزیر انرژي آفریقاي جنوبي افزود: 
این دیدار، مقدمات خوبي را براي دیدار رئیسان جمهوري دو کشور را فراهم 

مي کند.
 وي به توس��عه روابط میان دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
تحریم هاي تحمیلي علیه ایران برداش��ته ش��ده ، ش��رایط ایران نسبت به 
گذشته بس��یار متفاوت اس��ت. زنگنه با بیان اینکه آفریقاي جنوبي یکي از 
خریداران مهم نفت ایران در گذشته بوده است،ابراز امیدواري کرد خرید نفت 
آفریقاي جنوبي از ایران افزایش و همکاري ش��رکت هاي دو طرف در حوزه 
انرژي افزایش یابد. این مقام ارشد صنعت نفت ایران همچنین ابراز امیدواري 

کرد هرچه زودتر روابط تجاري میان دو کشور افزایش یابد.
براساس این گزارش، آفریقاي جنوبي پیش از تحریم هاي سال 20۱2 یکي 
از مشتریان سنتي نفت خام ایران و بزرگترین مش��تري نفت خام ایران در 

قاره آفریقا بوده است.
این کش��ور در ماه پیش از توقف واردات نفت از ایران، روزانه 68 هزار بشکه 

نفت خام از ایران خریداري مي کرد.
 آفریق��اي جنوبي ت��الش مي کن��د همانند بس��یاري از کش��ورهاي غربي

 زمینه هاي همکاري با کشورمان را بررسي کند.

سفیر ایران در هند تاکید کرد: امکان اجرای خط لوله انتقال گاز ایران، پاکستان 
و هند وجود ندارد؛ چرا که آمریکایی ها در صنعت LNG پاکستان سرمایه گذاری 

کرده و اجازه احداث و ورود هیچگونه خط لوله ای را به هند نخواهد داد.
غالمرضا انصاری سفیر ایران در هند طی س��خنانی اعالم کرد: اجرای خط لوله 
صلح انتقال گاز ایران، پاکس��تان و  هند شدنی نیس��ت، چرا که آمریکایی ها در 
صنعت گاز طبیعی مایع شده هند سرمایه گذاری قابل توجهی کرده و در صورت 
ورود هرگونه خط لوله به این کشور این سرمایه گذاری ها با مشکل مواجه خواهند 
شد پس این کشور  اجازه احداث خط لوله از ایران به هند را نخواهد داد.ایران و 
پاکستان درسال ۱995 میالدی توافق نامه ای را در مورد احداث یک خط لوله 
گاز امضا کردند. تا کنون ایران 900 کیلومتر از خط لوله آی پی را در خاک خود 
احداث کرده و منتظر احداث 700 کیلومتر باقی مانده از این خط لوله در خاک 
پاکستان است.پاکستان باید تا دسامبر 20۱4 میالدی خط لوله را در خاک خود 
احداث می کرد اما به دلیل تهدیدهای آمریکا کار احداث خط لوله را تاکنون آغاز 
نکرده است.طبق قرارداد اولیه بین دو کشور در مورد صادرات گاز طبیعی ایران 
به پاکستان،اگر تا پایان دسامبر این قرار داد عملیاتی نمی شد، پاکستان باید 3 
درصد از ارزش صادرات گاز را به عنوان جریمه به ایران پرداخت می کرد. این مقام 
ایرانی همچنین تاکید کرد: پروژه بندر چابهار که دسترس��ی به آسیای میانه را 
هموار خواهد کرد نیز تقریبا نهایی شده است و تنها امضای وزرای دو کشور پای 
قراردادها نیاز است.انصاری افزود: پروژه بندر چابهار به هندوستان این امکان را 
می دهد تا به افغانستان، آسیای مرکزی، روسیه و شمال اروپا دسترسی پیدا کند.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: به دلیل عرضه مرغ بیش از نیاز بازار 
و کم شدن خرید مردم، قیمت مرغ به کیلویی 5600 تومان رسیده است.

مهدی یوسف خانی در مورد آخرین قیمت مرغ در بازار پایتخت، اظهار داشت: از 
آنجایی که عرضه مرغ توسط تولیدکنندگان در بازار بیش از نیاز بازار است، قیمت 
مرغ کامل کشتار روز کیلویی 5600 تومان در خرده فروشی ها و برای مصرف کننده 
تعیین شده است. وی اضافه کرد: البته برخی از فروشگاه های زنجیره ای، مرغ کامل 
 را تا کیلویی 7500 تومان هم می فروشند و مرغ قطعه شده بسته بندی تا کیلویی

 ۱۱ هزار تومان ه��م قیمت خورده که بیش��تر پول برند و هزینه بس��ته بندی را 
می گیرند و برای مصرف کننده، گران تمام می ش��ود.رییس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی با اش��اره به کاهش قدرت خرید مردم از ابتدای سال، اظهار داشت: 
نمی دانیم آن را به حساب اقتصادی تر عمل کردن مردم بگذاریم، یا کاهش توان 

خرید، چرا که اصال خبری از خریدار نیست.

در سایه سكوت نهادهای ناظر؛

بانکهاهمربامیگیرندوهمربامیدهند

سال 93پیش بینی 94عنوان

سود قطعی و قابل تقسیم 
88،۱7۶،7۵88۵،۱۰۵،۱۰۶به سپرده گذاران

سود علی الحساب 
۱2۵،۵۶9،۶429۵،73۵،2۰7پرداختی

37،392،884۱۰،۶3۰،۱۰2مابه التفاوت

سال 92سال 93عنوان

سود قطعی و قابل تقسیم 
23،82۶،۱۰8۱۶،۵۵۱،7۶4به سپرده گذاران

سود علی الحساب 
24،۶۰8،۱۰۱۱7،7۱9،9۱۰پرداختی

78۱،993۱،۱۶8،۱4۶مابه التفاوت

سال 92سال 93پیش بینی 94عنوان

سود قطعی و قابل 
۶8،۱8۱،7۱749،33۰،2373۵،۶42،27۱تقسیم به سپرده گذاران

سود علی الحساب 
۶9،۱۱8،92۶۵۱،۱27،93۱3۵،73۶،۰۵۰پرداختی

937،2۰9۱،797،۶9۵93،779مابه التفاوت

عضویت وزارت نیرو در 4 گروه از ۱2 کارگروه اقتصاد مقاومتی
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عکس روز

خبر

محم��د ج��واد ظری��ف توافقنام��ه تغیی��رات آب و هوای��ی 
 پاری��س را همچ��ون دیگ��ر مقام��ات 170 کش��ور جه��ان،

 امضا کرد.
 محمدج��واد ظری��ف وزی��ر خارج��ه کش��ورمان ب��ا حض��ور در 
مراس��م امض��ای توافقنام��ه تغیی��رات آب و هوایی پاری��س که در 
مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل برگ��زار ش��د، ب��ه نمایندگ��ی 
 از طرف دول��ت جمهوری اس��امی ایران، ای��ن توافقنام��ه را امضا 

کرد.
  ظری��ف پی��ش از این اع��ام ک��رده ب��ود ب��ه نمایندگ��ی از ایران

 توافقنامه تغیی��رات آب و هوای��ی پاریس را در س��ازمان ملل امضا 
خواهدکرد . 

توافقنام��ه پاری��س در تاریخ 12 دس��امبر س��ال 2015 میادی با 
توافق 196 کش��ور جهان و در قالب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان 
ملل که با ه��دف جلوگیری از افزایش دمای زمی��ن بیش از 2 درجه 
سانتیگراد در قرن جاری و تاش درجهت محدودیت افزایش دما به 
 زیر 1/5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن در قبل از صنعتی شدن 

است. 
طبق آمارس��ازمان ملل، مراس��م امض��ای توافقنام��ه تغییرات آب 
و هوایی پاری��س که در مجم��ع عمومی س��ازمان ملل ب��ه امضای 
رهبران عالی 171 جهان رس��ید، رکورد جدی��دی در تاریخ امضای 
 یک توافقنامه توسط بیش��ترین شمار کش��ورها در یک روز به ثبت 

رساند. 
رکورد بیش��ترین امض��ای یک توافقنام��ه در یک روز پی��ش از این 
متعلق به کنوانس��یون ملل متحد در م��ورد حقوق دریاه��ا بود که 
 در س��ال 1982 به امضای رهبران 119 کش��ور جه��ان در یک روز

 رسیده بود .

همه ساله تعداد بی شماری درخت در سراسر جهان به دلیل خشکسالی 
و گرمای فزآینده از بین می روند.  در سال 2011 در ایالت تگزاس آمریکا 
300 میلیون اصله درخت از بین رفتند و همچنین س��ال گذش��ته 12 
میلیون اصله درخت در کالیفرنیا تلف شدند. از آنجایی از بین رفتن انبوه 
درختان می تواند پیامدهای جدی متوجه آینده جنگل ها کند متخصصان 
زیست محیطی به دنبال آن هس��تند تا متوجه شوند چگونه آب و هوای 
گرم می تواند بر تلف شدن درختان تاثیر بگذارد.  گروهی از زیست شناسان 
دانش��گاه یوتا در بررس��ی خود به مطالع��ه روی الگوه��ای از بین رفتن 
درختان پرداختند و به نتایجی دست یافتند که نشان می دهد کدام گونه 
 درختی در طول خشکس��الی طاقت می آورد و کدام گونه تلف می شود. 
 »ویلیام آندرک« یکی از محققان این دانش��گاه گفت: سرنخ هایی وجود 
دارد که با استفاده از آنها قادر می شویم پیش بینی کنیم کدام گونه ها در 

آینده آسیب پذیرتر خواهند بود. 
به گزارش شبکه اخبار محیط زیست، در سطح جهان جنگل ها یک چهارم 
دی اکسید کربن تولید شده توسط انس��ان را جذب می کنند، بنابراین از 
بین رفتن گس��ترده درختان نه تنها این توانایی آنها را نابود می کند بلکه 

برخی از گازها را به اتمسفر باز می گرداند. 

 ظریف توافقنامه تغییرات
 آب و هوایی پاریس را امضاء کرد

خشکسالی تهدید جدی برای 
برخی گونه های درختی 

مدیر کل دفت��ر آب و خ��اک س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت بیان کرد: 93 درصد زباله ها با هم��ه مواد ویژه، 
 صنعت��ی، خطرن��اک و عفون��ی دفن و فق��ط 40 درصد

 زباله ها به صورت مکانیزه جمع آوری می شود در حالی 
که بحث انتقال زباله از لحاظ اصول بهداشتی یک بحث 
بس��یار مهم اس��ت.  وی اظهارکرد: البته تولید زباله یک 
موضوع طبیعی اس��ت و در همه جوام��ع جهانی وجود 
دارد، اما مس��أله اصلی نحوه برخورد با آن است؛ بسیاری 
از کشورها با برنامه ریزی صحیح از زباله بهره برداری می 

کنند که کشور ما در این زمینه موفق نبوده است. 
وی تاکید کرد: مس��اله مهم بحث بازیافت اس��ت، نباید 
زباله را به صورت دورریز ببینیم؛ زباله یک س��رمایه ملی 
اس��ت که می تواند دوباره به چرخه تولی��د برگردد. در 
اقتصاد مقاومتی نیز بحث همین اس��ت که باید دورریز و 
خارج کردن منابع معدنی و مادی را به حداقل برسانیم و 
بتوانیم بارها در چرخه تولید و استفاده مجدد قرار دهیم.  
سروش با بیان اینکه اس��تفاده مجدد یکی از برنامه های 
جهانی است گفت: برای رسیدن به هدف سه بحث کاهش 
پسماند، استفاده مجدد و بازیافت مطرح است که باید در 

چارچوب آن حرکت کنیم. 
 وی افزود: ام��روز فق��ط 22 درصد پس��ماندها بازیافت 
می ش��ود که باید در برنامه پنج ساله ششم به 80 درصد 
برس��د در این مس��یر برنامه های زیادی داریم؛ حمایت 
از مراک��ز بازیافت و تهی��ه ضابطه هایی ب��رای مدیریت 
پسماندهای عادی، پزش��کی و الکترونیکی برخی از این 

برنامه هاست. 
س��روش، پاس��تیک را یکی از معضات بزرگ جهانی 
در زمینه پس��ماند برش��مرد زیرا یک ماده تجزیه ناپذیر 
است و تا هزار س��ال در طبیعت باقی می ماند؛ همچنین 
عوارض بسیار مخربی به همراه دارد، بر این اساس ضابطه 

پاستیک های تجزیه پذیر را تدوین کرده ایم. 
وی اف��زود: امیدواری��م بتوانیم امس��ال دس��تگاه هایی 
مانند فروش��گاه های زنجی��ره ای را مج��اب کنیم تا به 
جای کیس��ه های پاس��تیکی از کیس��ه ه��ای تجزیه 
 پذیر اس��تفاده کنند که این می تواند در بهبود ش��رایط

 محیط زیستی کشور تاثیر گذار باشد. 
 مدی��ر کل دفت��ر آب و خ��اک س��ازمان حفاظ��ت

  محی��ط زیس��ت ادام��ه داد: آم��ار دقیق��ی از حج��م 
پاس��تیک ها وجود ندارد، اما با توجه ب��ه وجود حدود 
49 هزار ت��ن زبال��ه که درص��د بس��یار باالی��ی از آنها 
پاس��تیک اس��ت، اگر این میزان باالی 10 درصد باشد 
 روزانه نزدیک به پنج هزار تن پاس��تیک تبدیل به زباله

 می ش��ود؛ بنابراین آم��ار بس��یار زیادی از پس��ماندها 

 پاس��تیک ه��ا هس��تند. وی اظه��ار ک��رد: چ��ون 
پاس��تیک ها از مواد پلیمری س��اخته ش��ده اند وقتی 
در طبیع��ت ق��رار م��ی گیرند س��بب تخری��ب محیط 
زیس��ت و از بی��ن رفت��ن تنوع زیس��تی می ش��وند؛ در 
نتیجه موج��ب از بین رفتن ش��رایط اس��تاندارد خاک 
 ش��ده یا در محیط زندگی روی موج��ودات تاثیر منفی 
می گذارند.  سروش با تاکید بر مدیریت صحیح پسماندها 
و تفکیک آنه��ا از مبدا گفت: آلودگ��ی دارای جنبه های 
شیمیایی، فیزیکی، عفونی و میکروبی است که آلودگی 
های ش��یمیایی و فیزیکی حاصل از پاس��تیک ها زیاد 
است، اما پس��ماندهای بیمارستانی یا ش��یرابه ها بیشتر 
آلودگی های میکروبی دارند و هر کدام از این آلودگی ها 
در جایگاه خودشان می توانند آسیب ها و خسارات زیادی 
به محیط زیست وارد کنند.  وی اظهار کرد: حدود 60 تا 
70 درصد پسماندها تر است و به مرور به مایع تبدیل می 
ش��وند که با این روند دریایی از شیرابه به راه می افتد که 
آب های زیر زمینی را آلوده می کند یا اینکه به گازهای 
خطرناکی مانند دی اکس��ید کربن و منواکس��ید کربن 
تبدیل می شوند که می توانند منبع آلودگی باالیی باشند 

که موجب آلودگی هوا می شود. 
سروش، به برنامه های در دس��ت اقدام سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در زمینه مدیریت پس��ماند اشاره کرد و 
گفت: سازمان محیط زیس��ت قوانین و ضوابط خوبی را 
در این زمینه تهیه کرده که اجرای آنها نیازمند همکاری 

همه دستگاه های مرتبط است. 
وی با بیان اینکه دفن زباله یک امر ضروری است، افزود: 
نمی توان همه زباله ها را بازیافت کرد مگر برخی کشورها 
که شرایط خاص و ویژه ای دارند؛ از این رو مهندسی دفن 

بهداشتی زباله بسیار مهم است. 
س��روش ادامه داد: به عنوان مثال در شهرهای شمالی با 
توجه به شرایط ، دفن بهداش��تی نداریم و روزانه حدود 
س��ه هزار تن زباله در مازندران تولید می شود در حالی 
که دفن بهداش��تی در کل این استان حدود هفت درصد 
 اس��ت و 50 تا 60 درص��د باقیمانده به ش��یرابه تبدیل

 می ش��ود؛ بنابراین یک��ی از برنامه ها و سیاس��ت های 
سازمان محیط زیست دفن بهداشتی و تهیه اماکن دفن 

پسماند بهداشتی است که در حال طراحی آن هستیم. 
وی تاکی��د ک��رد: هم��ه اس��تان ه��ا ال��زام دارن��د این 
 کار را انج��ام دهن��د زی��را اج��رای آن تا حد زی��ادی از 
خسارت های زیست محیطی می کاهد، البته اجرای آن 

ملزم به همکاری همه دستگاه های مرتبط است. 
سروش، به اهمیت تفکیک زباله از مبدا نیز اشاره کرد وی 
گفت: زمانی که پسماندها از مبدا تفکیک شوند عملیات 
بازیافت راحت تر و ب��ا صرف هزینه کمت��ری انجام می 
شود، اما زمانی که از مبدا تفکیک نش��ود این کار امکان 
پذیر نیست.  وی اظهار کرد: البته همه پسماندها قابلیت 
بازیافت و بازچرخانی را ندارند؛ برخی باید دفن ش��وند، 
حجمی بازیافت شود و میزانی نیز به انرژی تبدیل شود؛ 
در همه دنیا اینگونه اس��ت، مدیری��ت ایجاب می کند بر 
اساس نوع و شکل ماده پس��ماند یکی از این روش ها را 

داشته باشیم. 
س��روش گفت: یک��ی از راهکاره��ای بازیافت پس��ماند 
تبدیل آن به کود یا کمپوست اس��ت، اما مواد اولیه کود 
یا کمپوست نیز باید تفکیک ش��ده و مواد خارجی مانند 
 پاس��تیک، باتری یا شیش��ه از آن خارج ش��ده باش��د،

می توان با این کار میزان دوریز را به حداقل رساند. 

فقط 7 درصد زباله های كشـور تفكیك  می شود
اخبار

 ش��کارچیان غیرقانون��ی آهوی��ی ب��اردار در منطق��ه کاه قاضی را 
 بی رحمانه کش��تند. به گ��زارش ایمنا؛ ب��ا توجه به اینک��ه منطقه 
کاه قاضی از مناطق حفاظت ش��ده محیط زیس��ت استان اصفهان 
است، اما هنوز ش��کارچیان در این منطقه حضور داش��ته و اقدام به 

شکارهای غیر قانونی می کنند.
2 شکارچی که اقدام به ش��کار یک آهوی باردار کرده بودند با تاش 
محیط بانان دس��تگیر شدند. این2 ش��کارچی با موتورسیکلت اقدام 
به تعقیب آهویی ب��اردار کرده و پس از گرفتار ش��دن آهو آن را ذبح 
کردند که به گفته مأموران محیط بان، آهوی مذکور 2بره در ش��کم 

خود داشته است.
  این شکار بی رحمانه در حالی اتفاق افتاده اس��ت که در هفتم آبان 
 س��ال گذش��ته، سیس��تم تصویری پای��ش منطق��ه کاه قاضی با 
حضور رییس سازمان محیط زیست افتتاح ش��د و انتظار می رفت با 
نصب این سیس��تم کنترلی چنین تخلفاتی در س��طح منطقه روی 

ندهد.
  پارک ملی حیات  وحش کاه قاضی در 20 کیلومتری جنوب شرقی 
اصفهان و در مجاورت ش��هرهای بهارس��تان و محمدآباد قرارگرفته 

است.

فاجعه در حیات وحش کاله قاضی اصفهان؛

قتل یک آهو به دست شکارچیان

دریچه

مقام های 171 کشور جهان در یک مراسم رسمی در مقر سازمان ملل متحد 
توافقنامه تغییرات اقلیمی را امضا کردند.

  دبیرکل س��ازمان ملل توافق حاصله را س��تود و از پارلمان های کشورهای
 امضا کننده خواست آن را تصویب کنند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، در مراسم امضای مهم ترین س��ند تاریخی مربوط به محیط زیست 
گفت: این یک لحظه تاریخی اس��ت. پی��ش از این هیچ وقت ت��ا این تعداد 
از کش��ورها یک س��ند و توافقنامه بین المللی را در یک روز امضا نکرده اند. 
دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای امضا کننده خواست که این سند 
را در پارلمان کشورهای خود سریع تر تصویب کنند. وی تاکید کرد که این 
توافق نامه و برنامه مبارزه با فقر سازمان ملل، »قدرت تغییر جهان« را دارد. به 
گزارش دویچه وله، سران کشورها برای امضای توافقنامه »پیمان پاریس« در 
مقر سازمان ملل در نیویورک صفی طوالنی تشکیل دادند. به هر یک از آنان 
حدود 40 ثانیه وقت داده شد تا پیمان پاریس را امضا کنند. فرانسوا اوالند، 
رییس جمهور فرانسه نیز پای این سند را امضا کرد. کشور فرانسه چهار ماه 

پیش میزبان کنفرانس تغییرات اقلیمی بود.
سند امضا شده فعلی زمانی اجرا خواهد ش��د که حداقل 55 کشور از میان 
171 کشور که مسبب اصلی انتشار 55 درصد از گازهای گلخانه ای هستند، 
توافقنام��ه را تایید کنند. برای این منظور این س��ند بای��د در پارلمان های 
این کشورها تصویب ش��ود. بر اس��اس توافق نامه امضا ش��ده در ظرف 15 

 سال آینده بایستی از افزایش بیش از 2 درجه س��انتی گراد دمای زمین، یا
 یک و نیم س��انتی گراد نس��بت به دوران انقاب صنعتی پیشگیری شود. 
آمریکا و چین به عنوان مهم ترین کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه ای 
وعده دادند امسال توافقنامه را تصویب کنند. تایید »پیمان پاریس« از طرف 
آمریکا حائز اهمیت اس��ت. زیرا کنگره آمریکا مخالف این توافقنامه است و 

آن را رد می کند.
»باربارا هندریک��س« وزیر محیط زیس��ت آلمان نی��ز توافق نامه تغییرات 
اقلیمی را در مقر سازمان ملل متحد امضا کرد. به نظر این مقام آلمانی کثرت 
امضاکنندگان توافقنامه نشان می دهد که جهان دفاع از تغییرات اقلیمی را 
درک کرده است. وزیر محیط زیست آلمان تاکید می کند که اکنون همه چیز 

به این بستگی دارد که توافقنامه تغییرات اقلیمی هر چه زودتر عملی شود.
»کارستن اشمید« از سازمان زیست محیطی »گرین پیس« هم بر این باور 
است که برای آلمان اجرای توافق نامه ای که در نیویورک امضا شده به معنای 
عدم استفاده از »انرژی زغال سنگ« و جایگزینی سریع تر آن با انرژی های 
سبز است. به گفته کارشناس گرین پیس در غیر این صورت امضاها در یک 
مراسم رسمی و پرشور هم جلوی تغییرات اقلیمی را نخواهد گرفت. اشمید 
درخواست می کند که با تصویب قوانین استفاده از انرژی زغال سنگ تا سال 
2035 محدوتر ش��ود، در غیر این صورت امضای آلم��ان در پای توافقنامه 

تغییرات آب و هوایی بی ارزش خواهد بود.

رییس کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باید در حفظ 
محیط زیست از تجارب دنیا استفاده کنیم، گفت: شرکت های بزرگ دنیا 

شعارهای محیط زیستی دارند و آن را انجام می دهند. 
 دکت��ر حمیدرضا طیبی گفت: در حوزه محیط زیس��ت ش��اهد رش��د 
زمین خواری، جنگل خواری، دریاخواری و آلودگی آب ها و خاک کشور 

هستیم.
وی با بیان اینکه مهم ترین نیاز ما برنامه ریزی دانش بنیان برای پیشرفت 
کش��ور اس��ت، افزود: اکنون که تحریم های ظالمانه برداشته شده، نیاز 
به همبستگی ملی داریم. نیاز داریم از س��رمایه مالی دنیا و تجارب دنیا 

استفاده کنیم، اما این استفاده باید هوشمندانه باشد.
طیبی با بیان اینکه برای حفظ محیط زیست باید همسو با جریان های 
بین المللی اقداماتی را انجام دهیم، گفت: یک��ی از این اقدامات انتخاب 
شعارهای محیط زیستی توسط شرکت های بزرگ و انجام آن است. مثا 
شرکت شل با شعار »انرژی بیشتر، گاز کربنیک کمتر« و شرکت تویوتا 
با ش��عار »جامعه ای با تولید کربن پایین بر مبنای بازیافت و همزس��تی 
مس��المت آمیز با محیط زیس��ت« فعالیت می کنند. صنعت ما هم باید 
به مسایل محیط زیستی حساس ش��وند و برنامه واقعی برای اجرای آن 

داشته باشند.
رییس جهاد دانش��گاهی با اع��ام اینکه م��ا هم در جهاد دانش��گاهی 

برنامه هایی برای حفظ محیط زیست داشته ایم، استفاده از باکتری های 
نفت خ��وار، تولید فیلترهای کنت��رل آلودگ��ی در کارخانجات و صنایع 
آالینده، حفظ گونه های در حال انقراض از طریق شبیه سازی، طراحی 
و س��اخت کارخانجات کمپوس��ت، راه اندازی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
به دس��تور رهبر معظم انق��اب و فعالیت ه��ای ترویجی دانش��جویی 
 را به عنوان بخش��ی از فعالیت ه��ای جهاد دانش��گاهی جهت حفاظت 

محیط زیست برشمرد.
رییس کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست در پایان اعام کرد: مجموعا 
220 مقاله به این کنفرانس رسیده و در همین کنفرانس از کتاب مدیریت 

محیط زیست روستا نیز رونمایی خواهد شد.

شرکت های بزرگ، شعار محیط زیستی داشته  باشند 171 کشور جهان توافقنامه  اقلیمی  امضا کردند
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عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با اشاره به ورود ساالنه 
۸۰۰ ه��زار فارغ التحصیل دانش��گاهی به جم��ع بیکاران 
 کشور گفت: میزان بیکاری بسیار بیشتر از میزانی است که 

از سوی دولت و مرکز آمار اعالم می شود.
عباس صالحی درب��اره اظ�هارات اخی�ر وزی��ر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه اولوی��ت وزارت کار، حفظ 
اش��تغال موجود اس��ت، اظهار کرد: واقعی�ت آن است که 
ام��روز بیکاری، مس��ئله ای فراگیر درکل کش��ور اس��ت و 
متاسفانه آمارها از میزان بیکاری منطبق با شواهد موجود 

در جامعه نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
درحال حاضر یکی از مهم ترین مشکالت در زمینه بیکاری، 
نبود تعریف درس��ت از فرد شاغل اس��ت، افزود: در میان 
اعضای هیئت دولت این گونه مطرح می ش��ود که فردی 
که هفته ای 2 ساعت مشغول به کار است جزو افراد شاغل 
محسوب می شود، بنابراین در نظر گرفتن چنین شاخصی 

باعث می شود که آمارها از میزان بیکاری در جامعه واقعی 
نباش��د؛ به طور حتم میزان بیکاری بسیار بیشتر از میزانی 

است که از سوی دولت و مرکز آمار اعالم می شود.
وی با اشاره به ورود ساالنه۸۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار 
دانشگاهی به جمع بیکاران کشور، تصریح کرد: درکنار افراد 
بیکار با مدرک دانشگاهی، تعداد بسیار زیادی زن سرپرست 
خانوار بیکار نیز زندگی می کنند ک��ه این موضوع نیز یک 
معضل اجتماعی اس��ت؛ در چنین ش��رایطی آنچه دولت 
درحال حاضر به منظور افزایش اشتغال انجام می دهد برای 

مبارزه با بیکاری کافی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر تامین اعتبارات الزم برای ایجاد شغل در جامعه، گفت: 
متاس��فانه در مقاطع مختلف این اعتبارات محدود بوده یا 
عملی نشده است؛ به عنوان مثال در سال 94 مقرر شد که 
از درآمد حاصل از یارانه ها 4 هزار میلیارد تومان به اشتغال 
 به ویژه درحوزه ف��ارغ التحصیالن دانش��گاهی اختصاص 

پیدا کند که عملیاتی نش��د؛ البته در بودجه س��ال 95 نیز 
مقرر ش��ده3۰ تا 35 درصد س��رمایه حاصل از حذف 

24 میلیون نف��ر از دریافت یارانه به حوزه اش��تغال 
اختصاص پیدا کند که امیدواریم اجرایی شود.

صالح��ی، عض��و کمیس��یون اجتماع��ی مجلس 
ش��ورای اس��المی، با بی��ان این ک��ه دول��ت باید 
ب��رای مب��ارزه ب��ا بی��کاری، حمایت از مش��اغل 
خرد و کوچ��ک را در اولوی��ت قرار ده��د، افزود: 
دولت باید تس��هیالت مناس��ب را ب��ه متقاضیان 
ایج��اد ش��غل و مش��اغل خانگ��ی ارای��ه دهد، 
 البت��ه ای��ن اقدام��ات تنه��ا در کوتاه م��دت 
در کاه��ش می��زان بی��کاری موث��ر اس��ت؛ 
صن��دوق  حاض��ر  درح��ال  ک��ه  هرچن��د 
 مهرآفری��ن امی��د و کمیت��ه ام��داد اق��دام 
به حمایت از مش��اغل خرد و کوچک افراد تحت 
پوش��ش خود دارند، اما این موضوع نیز به لحاظ 

 چگونگ��ی ارایه تس��هیالت، نارضایتی های��ی میان مردم 
به وجود آورده است.

گفتنی اس��ت، وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی 

در نشس��ت شورای 

 گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی، گفته ب��ود که 
» کمیته ه��ای اس��تانی حف��ظ ش��غل 
ه��ای موج��ود در فرص��ت 
 کوت��اه فعالی��ت خ��ود، 
توانس����ته اس����ت از 
ری��زش3۰۰ ه��زار 
ش��غل جلوگی��ری 
 کند و در حال حاضر 
مهم تری��ن رویکرد 
وزارت کار، حف����ظ 
ش���غل های موجود 

است. «

مسئول ساماندهی تشکل های دینی تبلیغات اسالمی:

120هزار اصفهانی در 550 مسجد 
معتکف  شدند

رییس کل دادگستری:

اطاله دادرسی در دادگستری اصفهان، 
باید کاهش پیدا کند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

انتقام جویی از رفیق با انتشار تصاویر 
خصوصی در تانگو

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

فاز دوم جاده سالمت 2 ماه آینده 
افتتاح می شود

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبرخبر

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از اختص��اص۶۰ میلیارد تومان 
بودجه برای درمان اعتیاد به بیمه سالمت خبر داد.

علی ربیعی  اظهار کرد: امروز جامع��ه ایران بیش از هر زمان دیگر 
نیازمند سالمت اجتماعی است و این مسئله در برنامه ریزی های 
دولت نیز مدنظر قرار دارد. وی افزود: امروز من در میان جمعی قرار 
گرفته ام که در گذش��ته معتاد بودند و انواع مواد مخدر را مصرف 
می کردند، اما ام��روز با کمک این س��ازمان مردم نهاد رهایی پیدا 
کرده اند. ربیعی با اش��اره به طالق های ناشی از اعتیاد و مشکالت 
خانوادگی در اثر این معضل اجتماعی اظهار کرد: در گذشته رابطه 
علت و معلولی بین فقر و اعتیاد وجود داش��ت، اما امروز وضعیت 
تغییر کرده و خوشبختانه مطالعات ما نشان می دهد؛ روند حرکت 

به سوی سالمت اجتماعی بهتر شده است.
وی با اش��اره به اینکه س��المت اجتماعی با امید به زندگی رابطه 
مستقیم دارد، گفت: امسال۶۰ میلیارد تومان برای درمان معتادان 
برای بیمه سالمت در نظر گرفته شده است که شورای عالی بیمه 

پروتکل آن را تدوین خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از ایجاد چهار هزار و1۰۰ 
شغل برای افراد رهایی پیدا کرده یا در حال رهایی از اعتیاد در سال 
94 خبر داد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در پایان سال 94، 

9۸ درصد این افراد به پایداری شغل رسیده اند.
 ربیعی ادامه داد: تلفن ۰9۶2۸ تجهیز ش��ده اس��ت ت��ا در زمینه 
این گونه مشکالت به خانواده ها مشورت دهد و تالش می کنیم تا 
ظرفیت پاس��خگویی از طریق این خط ارتباطی را به یک میلیون 
پاسخگویی افزایش دهیم. در شرایط الزم اورژانس اجتماعی نیز 
به کمک خانواده ها می آید. ربیعی گفت: خانواده ها نباید معتادان 
را   رها کنند؛ بلکه باید به آن ها به عنوان بیمار نگاه کنند. همچنین 
این افراد باید تحت نظر مشاوران و روان شناسان چه در بهزیستی، 
چه در سمن ها و چه در دیگر بخش ها باشند. البته بهزیستی این 

خدمات را به رایگان ارایه می کند.
وی با تاکید بر ضرورت در میان اجتماع قرار گرفتن افراد در حال 
بهبودی گفت: نباید طرد اجتماعی نس��بت به ای��ن افراد صورت 
بگیرد. خوش��حالیم که انجمنی مانند کنگره شصت قرار گرفتن 
فرد در ح��ال رهای��ی در اجتماع را فراه��م کرده اس��ت و آمار ها 
نش��ان می دهد افرادی که به این انجمن مراجعه کرده اند در کنار 
 آن ها باقی مانده اند. باید بدانیم که ط��رد اجتماعی بد تر از هر نوع 

مواد مخدری تاثیری منفی می گذارد.
در ادامه این مراس��م انوشیروان محس��نی بندپی؛ رییس سازمان 
بهزیستی با اشاره به اهمیت فعالیت NGO ها در این زمینه گفت: 
کنگره ش��صت با تحت پوش��ش قرار دادن1۰ هزار نف��ر یکی از 

بزرگ ترین انجمن ها در حوزه اعتیاد است.

س��خنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کش��ور،گفت: احداث 
مس��کن برای خانواده های دو معل��ول به باال در دس��تور کار این 
 مجموعه قرار گرفته اس��ت که در ش��هرهای بزرگ 15 میلیون و 

در شهرهای کوچک1۰ میلیون تومان کمک خواهد شد.
محمدرضا کارگری با اشاره به اینکه جامعه خیرین حامی معلوالن 
 کش��ور امس��ال برنامه های ویژه ای را برای خانواده ه��ای دارای 
دو معلول به باال دارد، اظهار کرد: در س��ال گذشته این خانواده ها 
شناس��ایی و با همت خیری��ن و کمک های دولت و بهزیس��تی، 

تعدادی از این افراد صاحب مسکن شدند.
وی تصریح کرد: طبق آمار ثبت شده در سازمان بهزیستی حدود 
11 هزار و5۰۰ خانواده دارای دو معلول به باال در کش��ور زندگی 
می کنند که برخی از این افراد با توجه به شرایط موجود، وضعیت 

مناسبی را در بخش درمان و معیشت ندارند.
سخنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کشور تصریح کرد: سال 
 گذش��ته22۰۰ واحد مس��کونی به خانواده های ذکرشده تحویل 

داده شد و امسال نیز بنا داریم این روند را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه جامعه خیرین حامی معلوالن کشور، سهم آورده 
معلوالن را در بخش مس��کن تامین می کند، گفت: بخش دیگری 
از هزینه ها توس��ط دولت و بخش دیگر توسط بهزیستی پرداخت 

می شود.
کارگری ضمن اش��اره به برگزاری گلریزان ه��ای جامعه خیرین 
 در س��ال 94 ادامه داد: خیری��ن و نیکوکاران حض��ور پررنگی را 
در مراسم های گلریزان داش��ته اند که در هر گلریزان مبالغ خوبی 

برای معلوالن جمع آوری شده است.
 وی همچنین ب��ه اتمام زائرس��رای ویژه معل��والن در جوار حرم 
امام رضا )ع( اشاره کرد و گفت: این مجموعه نیز با ظرفیت7۰۰ نفر 

تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
 کارگری بیان ک��رد: خیرین و نیک��وکاران همچنی��ن می توانند 
با مراجعه به س��ایت جامعه خیرین حامی معلوالن کشور، در امر 
ساخت مس��کن معلوالن سهیم باش��ند و کمک های خود را اهدا 

کنند.
وی خاطرنشان کرد: احداث شیرخوارگاه نیز در دستورکار جامعه 
خیرین قرار گرفته اس��ت که شیرخوارگاه ش��عبه جنوب تهران 
مراحل ساخت خود را طی می کند و شیرخوارگاه ایالم با بهترین 

امکانات تا چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
سخنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کشور بیان کرد: علی رغم 
مش��کالت اقتصادی، ما ش��اهد کمک های قابل توجهی از سوی 
خیرین بوده ایم، ضم��ن اینکه جامعه خیرین در بخش مس��کن 
خانواده های دارای دو معلول به باال  در شهرهای بزرگ 15 میلیون 

و در شهرهای کوچک1۰ میلیون تومان کمک می کند.

ربیعی خبر داد:

 اختصاص ۶0 میلیارد تومان 
برای بیمه درمان معتادان

سخنگوی جامعه خیرین حامی معلوالن کشور خبر داد:

کمک 15 و 10 میلیونی خیرین برای 
کمک به ساخت مسکن معلوالن

مسئول ساماندهی تش��کل های دینی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: براس��اس آمار به دس��ت آمده تا این لحظه،12۰ هزار نفر در ایام 

اعتکاف ماه رجب المرجب، در مساجد استان اصفهان معتکف شدند.
حجت االسالم حس��ن بابایی اظهار کرد: به مناسبت سیزدهم ماه رجب 
و ایام اعتکاف، براساس آمار به دس��ت آمده تا این لحظه،12۰ هزار نفر 
در استان اصفهان معتکف ش��دند. وی با بیان اینکه استقبال معتکفین 
 در مس��جد امام )ره( شهر اصفهان، بس��یار زیاد بوده اس��ت، افزود: آمار 
 ذکر ش��ده، پس از به دس��ت آمدن تع��داد دقیق معتکفین در مس��جد 
امام )ره(، ممکن است مقداری افزایش داشته باشد. مسئول ساماندهی 
تشکل های دینی تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان تصریح کرد: امسال، 

55۰ مسجد، پذیرای معتکفین در استان اصفهان بودند.

 رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گف��ت: کاهش اطاله دادرس��ی 
 از مهم ترین دغدغه های دس��تگاه قضایی اس��ت، بنابراین تالش می شود 

زمان دادرسی ها در دادگستری اصفهان کاهش پیدا کند.
 احمد خس��روی وفا با بی��ان اینکه کاه��ش اطاله دادرس��ی از مهم ترین 
دغدغه های دستگاه قضایی اس��ت، اظهار کرد: دادگستری استان اصفهان 
با تدوین برنامه هاي اجرایي در سه سال گذش��ته تاکنون، اقدامات خوبی 
در زمینه کاهش اطاله دادرس��ی انجام داده، اما هنوز در برخي از ش��عب، 
پرونده هایی مسن وجود دارد که قضات باید هرچه سریع تر، این پرونده ها 

را تعیین تکلیف کرده و در اولویت کار خود قرار دهند.
وی با تاکید بر اهمیت رس��یدگی ویژه به پرونده های مهم و خاص، افزود: 
قضات باید در برخ��ورد با مجرمان حرف��ه اي و س��ابقه دار و مخلین نظم 
و تهدیدکنن��دگان امنی��ت در جامعه با جدی��ت تمام عمل کرده و اش��د 

مجازات هاي قانوني را براي این گونه افراد اعمال کنند.
 رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان با بیان اینکه حضور قضات عالم، 
با دانش و تجربه قضایی باال در دس��تگاه قضایی استان، سرمایه ای گرانبها 
است، تصریح کرد: حفظ و بهره مندی از حضور این قضات در دادگستری، 
حتی پس از اتمام دوران قانونی خدمت آنها از جمله برنامه های دادگستری 

اصفهان در سال جاری است.

 فردی که تصاویر خصوصي یکي از دوس��تانش را ب��ا انگیزه انتقام جویی 
از وی، در فضاي مجازي تانگو منتش��ر کرده بود، توسط ماموران پلیس 

فتای اصفهان شناسایي و دستگیر شد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار کرد: در پی شکایت یکي از شهروندان 
مبني بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی، تصاویر خصوصی و خانوادگی او را 
از طریق نرم افزار تانگو منتشر کرده اند، بررس��ی موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس فتا ق��رار گرفت. وی افزود: با انج��ام تحقیقات تخصصي 
و میداني در فضاي س��ایبر، س��رانجام متهم که از دوس��تان شاکی بود 

شناسایی و دستگیر شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان همچنین تصریح 
کرد: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس، چاره اي جز بیان 
حقیقت پیدا نکرد و انگیزه خود از ارتکاب عمل مجرمانه را انتقام جویي 
به خاطر اختالف و برهم خوردن رفاقت و دوس��تی خود با شاکي عنوان 

کرد.
کریمی خطاب به شهروندان تاکید کرد: عکس هاي شخصي و خانوادگي 
خود را به هی��چ عنوان در اختی��ار دیگران ق��رار ندهید و ای��ن نکته را 
 همیشه به یاد داشته باش��ید که افراد غریبه همیشه غریبه هستند و به 

نزدیک ترین دوست خود نیز اعتماد نکنید.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: تا 2 ماه آینده فاز دوم جاده سالمت به طول 2 
کیلومتر واقع در ضلع شمالی ناژوان به بهره برداری می رسد.

حسن شفیعی افزود: فاز دوم جاده سالمت در ضلع شمالی ناژوان ویژه معلوالن و 
جانبازان شهر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات احداث این طرح به اتمام رس��یده و طرح های 
زیباسازی آن در حال انجام است. وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه صدف ها و 
 مرجان های دریایی در ناژوان اشاره و اظهارکرد: صدف ها و مرجان های دریایی 
 به نمایش گذاش��ته ش��ده، از 25 س��ال پیش تاکنون از اقیانوس های مختلف 

به صورت کلکسیونی زیبا جمع آوری شده اند.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان یادآور شد: نمایشگاه صدف ها و مرجان های دریایی 

همه روزه از ساعت 9 صبح تا 9 شب آماده پذیرایی از عالقه مندان است.

در میان فیلم های س��ی و چهارمین دوره از جشنواره 
 فیل��م فجر ب��ه نس��بت س��ال های گذش��ته ش��اهد 
سکانس هاس حاوی خشونت بیشتری بودیم و برخی 
منتقدان از وجود ای��ن حجم از خش��ونت در فیلم ها، 

انتقاد کردند.
 تماش��ای تصاوی��ر خش��ن در فیل��م های س��ینمایی 
به م��رور در ذهن تبدیل ب��ه امری عادی خواهد ش��د 
 و ناخ��ودآگاه جامع��ه را ب��ه س��مت ب��روز رفتارهای 
خشونت آمیز سوق می دهد؛ از طرفی انعکاس رفتارهای 
تلخی نظیر اسیدپاشی، ضرب وشتم و قتل در این گونه 
فیلم ها بدون اعمال هیچ گونه محدودیت سنی می تواند 

 عواق��ب وخیم تری ب��رای جامعه 
به همراه داشته باشد.

دکتر الهه میرآخورلی در خصوص 
این تاثیرات مخ��رب می گوید: 
»واقعیت این است که تماشای 
صحنه ه��ای خش��ن ب��رای 
تمامی افراد نه تنها کودکان، 

مخرب اس��ت و هی��چ گاه 
توصی��ه نمی ش��ود. لیکن 

ای��ن تاثی��رات برای 
کودکان ب��ه دلیل 

عدم قدرت تمیز 
مسائل، بسیار 
 مخ���رب ت��ر
اس�������ت؛ 
ک��ودکان در 
س������نین 
 پایی��ن ت��ر

غ�����رق در 
دنیای تخیالت 

و  هس��تند 
ممک��ن 

س����ت  ا

صحنه های حاوی خشونت را وارد دنیای بازی های خود 
کنند. از طرفی تماشای این صحنه ها خواب کودکان را 
دچار اختالل می کند و باعث وقوع کابوس های شبانه 
می ش��ود؛کودکان اغلب از راه تقلید و تماشای دیگران 
 آموزش می بینند و بیش��تر از رفتاره��ا الگو می پذیرند 
تا گفته ها. بنابراین تماشای صحنه های خشن در فیلم ها 
و بازی های کامپیوتری درذهن کودک ضبط می شود و 

کودک را به تقلید وا می دارد.«
وی در ادامه می افزاید: » در س��نین باالتر، نوجوان به 
دنب��ال پیدا کردن الگوه��ای رفتاری اس��ت و این الگو 
می تواند یک شخصیت تلویزیونی، سینمایی یا یکی از 
بستگان باشد و از این جهت تماشای فیلم های خشن 
که شخصیت آن برای کودک 
یا نوجوان الگو اس��ت بسیار 
مخرب بوده ودر الگوبرداری 
او نقش دارد. الزم به ذکر 
 است در تمامی سنین،

 از کودکی ت��ا نوجوانی 
به دلیل تاثیرات مخرب 
مشاهده ای این گونه 
 فیلم ها و ف��رو رفتن 
در قال��ب ش��خصیت ها 
باید نس��بت به تماش��ای 
فیلم ه�����ا و بازی ه��ای 
کامپیوتری مالحظاتی از 
جان��ب والدین صورت 

پذیرد. «
به گفته این روانشناس، 
» آم��ار ب��االی جرایم زیر 
سنین قانونی به نوعی بیانگر 

که این مسئله است 

تماشای فیلم های خشن و جنایی در این سنین موجب 
 شده اس��ت تا قبح اعمال جنایی از بین برود و نوجوان 
به دلیل الگوبرداری از شخصیت فیلم دست به اقدامات 
وحشیانه بزند. متاسفانه در سنین نوجوانی فرد به دنبال 
موشکافی مسائل نبوده وتنها خود را به جای شخصیت 
فیلم می گذارد تا هم��زاد پنداری کند. بر این اس��اس 
 توصیه ما این اس��ت که برای تماشای فیلم های خشن 
در این س��نین خاص محدودیت اعمال ش��ود تا کمتر 

شاهد عواقب وحشتناک آن در جامعه باشیم. «
رده بندی س��نی فیلم ها از سال ها پیش در جهان آغاز 
 شده است واولین بار قانون آن توس��ط مجلس آمریکا 
 در سال193۰به تصویب رسید. کش��ورهای دیگر هم 
 به دنبال تصوی��ب چنی��ن قانونی، تماش��ای برخی از 
فیلم ه��ا را برای نوجوانان زیر 19 س��ال من��ع کردند. 
بحث رده بندی س��نی فیلم برای اولین بار در سینمای 
 ایران برای فیلم » مصائب ش��یرین « س��اخته علیرضا 
داوود نژاد مطرح وتماش��ای آن برای افراد زیر 1۸سال 
 ممنوع ش��د. پس از آن در س��ال 13۸5 اک��ران فیلم 
» پارک وی « ساخته فریدون جیرانی بحث محدودیت 
س��نی برای فیلم ها را زنده کرد، ام��ا در نهایت با به کار 
بردن جمله ای در ابتدای این فیلم ها تحت این مضمون 
»تماش��ای این فیلم ب��رای کودکان با نظ��ارت والدین 
اس��ت« ش��د که این اقدام عمال کمکی به حل موضوع 
نکرد وقطعا این مسئله از کاستی هایی است که انگشت 

اتهام آن متوجه مسئوالن وزارت ارشاد است.
 با ای��ن وجود انتش��ار اخب��اری مبنی بر خودکش��ی و 
 آس��یب هایی که ک��ودکان و نوجوانان پ��س از دیدن 
صحنه های خش��ونت آمیز برخی فیلم ه��ا می بینند 
می تواند زنگ خطری برای این باشد که ذهن کودکان 
 نمی تواند چنین صحن��ه هایی را هضم ک��رده و منجر 

به بروز برخی فجایع در آینده خواهد شد.
این در حالیس��ت که ب��ا تدوین یک س��از و کار قانونی 
یا حتی یک بخش��نامه از س��وی وزارت 
ارش��اد به فیلمس��ازان 

می توان این مشکل را حل کرد تا آنها بدانند 
برای برخی فیلم ها الزم اس��ت که عبارت 
»این فیلم مناسب کودکان و نوجوانان 
 نیس��ت« در ابت��دای پخ��ش آن و 

در تیزرهای تبلیغاتی آن بیاورند.

دلیل گرایش کارگردانان به ساخت فیلم های خشونت آمیز چیست؟

نوجوانان از صحنه های خشن فیلم ها الگوبرداری می کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

بیکاری در جامعه، بسیار بیشتر از آمارهای ارایه شده از سوی دولت است
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سينما  راديو وتلويزيون

 مدير مركز خالقيت و نوآورى شهردارى اصفهان  از افتتاح اولين اتاق فكر 
مجهز به گالرى آثار هنرى در اصفهان خبر داد.

ــتى گفت: اين براى اولين بار است كه در ايران وارد   محمد على ايزدخواس
حوزه تركيبى بين نظريه پردازى و اثر هنرى مى شويم.

 وى ادامه داد: اثر هنرى در ذات خود داراى خالقيت زيادى است و مى توان 
ــهر منتقل كرد. هدف از تشكيل ايده گالرى اين  اين منبع خالقيت را به ش
است كه خالقيت نهفته در اثر هنرى به عامل محرك انسانى تبديل شود، به 
اين معنى كه ايده پرداز در معرض اثر هنرى قرار گرفته و بتواند به سادگى 

ايده پردازى كند.
وى ايده – گالرى را عامل محرك ذهن دانست و گفت: با تحريك ذهن در 
مجاورت اثر هنرى، ذهن انسان و قدرت خيالش فعال تر مى شود و اين عامل 
اصلى تركيب اتاق فكر و گالرى بوده است. تشكيل اتاق فكر در يك گالرى 
ــت كه در ايران اتفاق مى افتد، به اين صورت كه در وسط  براى اولين بار اس

يك گالرى اتاق فكر تشكيل مى شود.
ــيوه عمل ايده گالرى گفت: افرادى كه براى  ــريح ش ــتى در تش ايزدخواس
ــگاه ها و گالرى هاى هفتگى در محل ايده – گالرى حضور  تماشاى نمايش
پپدا مى كنند، مى توانند ايده ها و نظريات خود را به اتاق فكر ارايه دهند و 
خود نيز شركت كننده در آنها باشند. اين امر يك تقابل دو طرفه براى حضار 
در اتاق فكر است كه مى توانند هم از نبوغ هنرمندان و خالقان آثار هنرى و 

هم از ايده هاى بازديد كنندگان آثار هنرى استفاده كنند.

ــان اكران ــت اصفه ــروع هفته نكوداش ــان باش ــم اصفه هفته فيل
 فيلم هاى خودرا با موضوع آزاد همراه باحضورفيلمسازان وجلسات 
مباحث فيلمسازى درجوار زاينده رود درتاالر استادفرشچيان آغاز

 مى كند.
ــت كه اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان   اين اولين سالى اس
ــينماگران استان اصفهان ومجموعه  اصفهان با همكارى انجمن س
فرهنگى هنرى استاد فرشچيان اقدام به برگزارى برنامه هاى اكران 
فيلم وجلسات مباحثه در زمينه فيلمسازى براى فيلمسازان جوان 
ــت، هفته فيلم اصفهان درجوار زاينده رود تاالرفرشچيان  كرده اس
ــت كه هر روز  ــى قرار داده اس ــران فيلم ها وگفتگوهاي را پايگاه اك
ميزبان فيلمسازان، كارگردانان، فيلمنامه نويسان، تصويربرداران و

ــينماگرى را در برابر  ــازى وس ــث فيلمس ــت تا مباح بازيگرانى اس
ــد. در هفته فيلم  ــر به بحث بگذارن مخاطبان عالقه مند به اين هن
ــى درتمام روزهاى ــازان اصفهان اصفهان بااكران فيلم هاى فيلمس

 هفته نكوداشت اصفهان درمجموعه فرهنگى هنرى استاد فرشچيان 
اين فيلم ها به نقد وبحث  گذاشته مى شود.

ــتان تهران گفت: كمپين حمايت از خريد  مديركل ميراث فرهنگى اس
ــته خانه  ايرانى است » براى  ــعار «هنر ايرانى شايس صنايع دستى با ش
حمايت از توليد داخلى ايجاد مى شود. رجبعلى خسروآبادى اعالم كرد: 
تشويق شهروندان به خريد صنايع دستى ايرانى موجب افزايش توليد و 
دلگرمى هنرمندان هنرهاى سنتى خواهد شد. مدير كل ميراث فرهنگى 
ــتان تهران هدف از ايجاد اين كمپين را اجرايى كردن رهنمودهاى  اس
مقام معظم رهبرى در نامگذارى سال 95 با عنوان « اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل» عنوان كرد و افزود: كمپين خريد صنايع دستى ايرانى در 
راستاى تحقق رسالت ذاتى اداره كل ميراث فرهنگى و به منظور توسعه و 
ارتقاى بسترهاى عرضه و فروش صنايع دستى است. خسروآبادى افزود: 
در اين كمپين توليدات هنرمندان صنايع دستى بدون واسطه و با تنوع 
ــد تا عالقه مندان به هنرهاى  باالى محصول به اعضا معرفى خواهد ش
ــنتى با اطمينان از اصالت اثر هنرى محصول را خريدارى كنند.وى  س
افزود: وظيفه كمپين حمايت از خريد صنايع دستى ايرانى در دو بخش 
فرهنگ سازى استفاده از صنايع دستى و معرفى آثار و توليدات هنرمندان 
ــگاه هايى  اين صنعت در فضاى مجازى و بخش ديگر با برگزارى نمايش
براى عرضه و فروش آثار و توليدات هنرمندان هنرهاى سنتى خواهد بود.

ــيقى نواحى ايران كه از روز 17 ارديبهشت  ــنواره موس در نهمين جش
ــود، بيش از ــان برگزار مى ش ــهر كرم ــه مدت 4 روز در ش ماه جارى ب
 30 استاد و نوازنده پيشكسوت موسيقى نواحى كشور  به جامعه هنرى 

كشور معرفى و از آنها تجليل خواهد شد.
ــال حدود 90 هنرمند در قالب گروه نوازى و تك نوازى در نهمين   امس
ــيقى نواحى ايران اجراى برنامه مى كنند كه نزديك به  جشنواره موس
ــتين بار است كه شناسايى و به  80 درصد از اين هنرمندان براى نخس
ــوند.  در ميان اين هنرمندان بيش  ــور معرفى مى ش جامعه هنرى كش
ــيقى از مناطق مختلف كشور حضور  ــوت موس ــتاد پيشكس از 30 اس
ــال سن دارند، اما پيش  دارند كه با اينكه بعضى از آنها بيش از هفتاد س
ــته  و امسال براى  ــور از آنها شناختى نداش از اين جامعه موسيقى كش
ــا تجليل خواهد  ــور معرفى و از آنه ــتين بار به جامعه هنرى كش نخس

شد.
امسال و پس از انتشار فراخوان نهمين جشنواره موسيقى نواحى ايران 
ــيقى از سراسر كشور متقاضى حضور در اين  نزديك به 200 گروه موس
دوره  جشنواره موسيقى نواحى بودند كه در مرحله نخست 60 گروه تاييد 
شده و در مرحله دوم نزديك به 90 هنرمند در قالب 20 اجراى گروهى 

و 18 تك نوازى به مرحله پايانى جشنواره راه يافتند.

ــالگى راديو، ترانه اى  هنرمندان «جمعه ايرانى» به مناسبت 76 س
ــان در اين  ــال هاى حضورش به همراه عكس هاى به يادماندنى از س

رسانه، منتشر كردند.
ــردبير برنامه طنز «جمعه ايرانى» ، درباره  اين ويدئو كه از طريق  س
سايت شادشو در فضاى مجازى منتشر شده است گفت: اين كليپ به 
همراه عكس هاى قديمى از هنرمندانى كه سال ها در راديو فعاليت 
كرد ه اند با صداى احسان كرمى، به مناسبت 76 سالگى راديو منتشر 
ــردبير قديمى راديو همچنين يادداشتى كوتاه براى 76  شد. اين س
ــرح زير است: نخستين  سالگى راديو نوشته است كه متن آن به ش

جمله اين بود: «اينجا تهران است - راديو ايران.
ــتاره  ــال، صدها س ــت. مرور اين 76 س 76 بهار از بهار 1319 گذش
ــاعت هاى تكرارنشدنى و  ــق، روزها و س و هزاران قلب هنرمند عاش
ــتيكى استوديوها  ــور هم صدايى را در آجرهاى آكوس ماالمال از ش
به يادگار گذاشتند.دل هاى بى قرار، صداهاى ماندگار و صورت هاى 

فراموش شده ...
هيچ كس آيا به يادش است؟آن اشك ها و لبخند ها؟...»

ــوند  ــالگى مى ش ــى وارد 14 س ــا در حال ــه ايرانى »ه «جمع
ــده  ــع ش ــو قط ــه از رادي ــن برنام ــش اي ــت پخ ــى اس ــه مدت ك
ــه اى  برنام ــان  هم ــازندگان  س ــا  ايرانى »ه ــت.«جمعه  اس
ــوان  ــت عن ــه تح ــال هايى ك ــاب س ــا احتس ــه ب ــد ك بودن
«صبح جمعه با شما» پخش مى شد، حدود سه دهه روى آنتن بوده 
ــارنگ، صادق بهرامى،  ــكين، بهرام س است؛ برنامه اى كه اكبر مش
منوچهر نوذرى، حسين مهرپرور و ... از جمله هنرمندانى بودند كه 

با آن همكارى داشتند.
ــو مى دانند و  ــوز خود را فرزند رادي ــى از راديو، آنها هن پس از جداي
عاشق راديو هستند و به همين دليل به مناسبت 76 سالگى «صدا» 
ــى كه به مرور  ــان كرمى به همراه عكس هاي كليپى با صداى احس
ــان در راديو گذشته  ــال ها فعاليت ش حضور هنرمندان قديمى و س

است، منتشر كرده اند.

ــا محوريت  ــاخت يك فيلم كمدى ب ــعيد آقاخانى در تدارك س س
حواشى زندگى يك بازيگر سينماست.  

ــط آقاخانى  ــم نامه اش توس ــلفى» نام دارد. كه فيل اين فيلم « س
ــاخته قبلى اين  ــى،  كه برخالف س ــت. فيلم به نگارش در آمده اس
ــدى دارد و آقاخانى قصد دارد به زودى آن  كارگردان، مضمونى كم

را جلوى دوربين ببرد.
ــه بهانه ــت كه ب ــتار سينماس ــوپر اس ــتان يك س ــلفى» داس «س

 فيلم بردارى،  خانواده اش را رها مى كند و براى تفريح به بندرعباس 
ــرش و تماس هاى او،  اين بازيگر را مجبور ــك همس مى رود اما ش

ــا اتفاقات  ــت ب ــير بازگش ــردد. او در مس ــران برگ ــى كند به ته  م
جورواجورى روبه رو مى شود.

ــينما  ــينماى ايران تاكنون چند فيلم با مضمون بازيگران س در س
ساخته شده كه مهم ترينش « سوپراستار» ،   « توفيق اجبارى »،  سه 
جلد « ستاره ها »،  « مزاحم »  و « هنرپيشه » است. البته سال قبل 
نيز فيلم « ربوده شده » ( بيژن ميرباقرى) با همين مضمون ساخته 

شد كه هنوز اكران عمومى نشده است.
پيش توليد «سلفى» هنوز شروع نشده و سعيد آقاخانى اين روزها 
ــرايط براى جلوى دوربين بردن فيلم است.  مشغول مهيا كردن ش
ــت آقاخانى در اين فيلم بازى مى كند يا نه، اما  هنوز مشخص نيس
ــازى نخواهد كرد.  ــاد مثل « المپ صد » در فيلمش ب به احتمال زي
« المپ صد » دو سال قبل ساخته شد و قرار است «سلفى» تازه ترين 

ساخته اين كارگردان بعد از اين فيلم باشد. 
ــاده بوده تا  ــام بازيگر فوق الع ــال ها در مق ــعيد آقاخانى اين  س س
ــريال «بيمار  ــام كارگردانى س ــال در مق ــى. او عيد امس كارگردان

استاندارد» را روى آنتن داشت.
آقاخانى به عنوان بازيگر نيز چند تجربه جدى داشته كه آخرينش 
«اروند» يا آذربايجانى است. فيلمى كه در بخش مسابقه جشنواره 

بين الملل فجر حضور دارد.
ــده  آقاخانى در اين فيلم درنقش يك جانباز اعصاب و روان ظاهر ش

است.

ــنده» اصغر فرهادى،بعد از فيلم «وارونگى» كه پيش از اين به  فيلم «فروش
كن راه يافته بود به شصت و نهمين جشنواره فيلم كن راه يافت.

ــاخته اصغر فرهادى باالخره به  طور  خبرهاى غير رسمى حضور آخرين س
ــد و فيلم «فروشنده»  ــنواره كن تاييد ش ــئوالن جش رسمى از سوى مس

بيست و يكمين فيلم حاضر در بخش اصلى خواهد بود.
شصت ونهمين جشنواره فيلم كن از 11تا 22مى مصادف با 22ارديبهشت 
ــود.«جورج ميلر» كارگردان استراليايى  تا 2خرداد در فرانسه برگزار مى ش
ــت داوران رقابتى آن ــس هيئ ــم» ريي ــاده خش ــس ديوانه،ج فيلم «مك

 است.

ــاخت مجموعه تلويزيونى «دمنوش» به نويسندگى و كارگردانى   طرح س
حسين تبريزى به تلويزيون ارايه شد. اين سريال يك درام خانوادگى است 
ــكل ارتباط اعضا با  كه به نقش تاثيرگذار بزرگ ترها در كانون خانواده و ش
يكديگر مى پردازد و نكاتى را مطرح مى كند كه تا به حال مغفول مانده است.
ــم مى خورد توجه به سنت ها،  ــتان اين مجموعه به چش آنچه در اصل داس
خوراك، عادات و رفتارهايى است كه به مرور زمان از فضاى خانه و خانواده 
رخت بسته و به جايش اولويت هايى آمده كه با سبك زندگى اصيل ايرانى 
ــت و در خالل توجه به  ــريال با قصه بى ربط نيس فاصله دارد. عنوان اين س
ــاره  ــواص دمنوش هاى مختلف نيز اش ــايل ارتباطات خانوادگى به خ مس
ــاران» و «كيفر» از  ــى «رخنه»، «بوى ب ــود.مجموعه هاى تلويزيون مى ش
جمله آثارى است كه تبريزى براى تلويزيون ساخته و به مسايل اخالقى و 

خانوادگى اشاره كرده است.

افتتاح ايده - گالرى شهر اصفهان
در ارگ جهان نما

فيلمسازان اصفهانى شهر را 
تصويرباران مى كنند

كمپين خريد صنايع دستى 
ايرانى راه افتاد

تجليل از 30 استاد پيشكسوت 
موسيقى نواحى

هديه جمعه ايرانى 
براى تولد راديو 

سعيد آقاخانى پشت پرده زندگى 
يك سوپر استار را رو مى كند 

«فروشنده»  اصغر فرهادى مسافر 
كن شد

«دمنوش» به تلويزيون رسيد

براى پاسداشت مدافعان حرم برگزار مى شود؛

فراخوان پوستر «خط سرخ»

ــت و نهمين دوره   شمارش معكوس براى آغاز بيس
ــران در مكان جديد  ــگاه بين المللى كتاب ته نمايش
ــت و با توجه  ــده اس ــهر آفتاب آغاز ش خود يعنى ش
ــى از رفت و آمد  ــكالت ناش به نگرانى ها درباره مش
ــگاه  بازديدكنندگان، كميته اجرايى و رفاهى نمايش
امسال تمهيد ويژه اى را انديشيده است و قصد دارد 

4000 دانشجو را در كنار شهر آفتاب اسكان دهد.
شرايط اسكان دانشجويان

ــى و رفاهى  ــه اجراي ــر كميت ــين صفرى، مدي حس
ــاب تهران در ــگاه بين المللى كت اين دوره از نمايش

اين باره گفت: با هماهنگى شهردارى تهران قرار شد 
زمينه هاى اسكان رايگان 4000 دانشجو در نزديكى 
محل برگزارى نمايشگاه كتاب تهران فراهم شود تا 
اين دانشجويان يك شب در اين مكان اسكان داشته 

باشند.
ــور و كاروان  ــجويانى كه در قالب ت به گفته او، دانش
ــگاه كتاب تهران مى آيند براى استفاده از  به نمايش
ــماره هاى 66466290 و  اين امكان مى توانند با ش
همچنين 66467615 تماس بگيرند و ضمن ثبت نام 

از تسهيالت اين مجتمع هاى اقامتى استفاده كنند.
ــت  ــه اجرايى و رفاهى بيس ــور كه مدير كميت آن ط
ــن مجتمع هاى  ــگاه عنوان كرد، اي و نهمين نمايش
اقامتى به صورت مسقف تعبيه شده و فضاى چادرى 
 . ــت نيس
ــجويانى كه  ــن طرح فعال براى دانش به گفته وى، اي
ــگاه مى آيند در نظر  به صورت كاروان و تور به نمايش
ــت پيش بينى هايى هم براى  ــده و قرار اس گرفته ش
دانشجويانى كه از شهرهاى مختلف به صورت فردى 

به شهر آفتاب مى آيند، در نظر گرفته شود.
صفرى درباره آخرين مراحل آماده سازى شهر آفتاب 
هم بيان كرد: براساس صورتجلسه با شهردارى تهران، 
سالن هايى كه آماده شده به ستاد نمايشگاه تحويل 
ــتاد هم كار غرفه بندى و غرفه آرايى را  داده شده و س
آغاز كرده است. اين غرفه بندى بنا بر نقشه اى انجام 

مى گيرد كه توسط تشكل هاى نشر ارايه شده است.
غرفه مترى چند؟

ــراى عالقه مندان و  ــت ب ــى كه ممكن اس اما پرسش
تشكل هاى نشر وجود داشته باشد، قيمت واگذارى 
ــت. صفرى  ــگاه اس ــتاد نمايش ــوى س غرفه هااز س
ــبت به دوره قبل  در اين باره تاكيد كرد تعرفه ها نس
هيچ گونه افزايشى نداشته و ناشران به ازاى هر متر 

غرفه، مبلغ 30 هزار تومان پرداخت مى كنند.
ــر تردد بازديدكنندگان  وى درباره نگرانى ها مبنى ب
ــع آن ريزش احتمالى مخاطبان  و غرفه داران و به تب
ــتگاه  ــا توجه به افتتاح ايس ــگاه عنوان كرد: ب نمايش
متروى شهرآفتاب اين نگرانى ها تا حد زيادى مرتفع 
شد، همچنين با توجه به مكاتبات شهردارى تهران 

ــاد با وزير محترم راه قرار شد عوارضى  و وزارت ارش
تهرانـ  قم در اين ايام پولى دريافت نكند، اما با توجه 
به اخبارى كه قبال منتشر شده، جابه جايى فيزيكى 

عوارضى صحت ندارد.
ــدان تهران به  ــرى، اتوبوس از هفت مي به گفته صف
سمت نمايشگاه تردد داشته و ايستگاه هاى تاكسى 
ــده و تاكسى ويژه  هم در اين زمينه در نظر گرفته ش

براى بانوان هم در نظر گرفته شده است.
ــخصى به  ــانى كه بخواهند با خودروهاى ش اما كس
ــته از مشكل  ــگاه بيايند، آيا مانند ادوار گذش نمايش
ــر كميته اجرايى  جاى پارك رنج خواهند برد؟ مدي
ــاره توضيح داد:  ــگاه كتاب در اين ب و رفاهى نمايش
پاركينگ شهرآفتاب دو برابر مصالست. فضايى براى 
ــوى شهردارى در سمت  پارك 12 هزار خودرو از س
ــاهد در نظر گرفته شده است و به جز آن  دانشگاه ش
يك پاركينگ ديگر هم با ظرفيت 3000 خودرو براى 

غرفه داران تعبيه شده است.
آغاز ثبت نام براى بن كتاب

ــرايطى ثبت نام بن كتاب براى استادان،  در چنين ش
ــان حوزه آغاز مى شود.  اعضاى هيات علمى و مدرس
ــهرام نيا، قائم مقام نمايشگاه در مورد  اميرمسعود ش
ــه هر يك از اين  نحوه توزيع بن گفت: در اين مرحل
 www.tibf.ir ــى ــامانه اينترنت گروه ها بايد به س

مراجعه و ثبت نام كنند.
ــهرام نيا در ادامه گفت: در اين مرحله براى هريك  ش
ــون و 500 هزار ريال در  از اين گروه ها مبلغ دو ميلي
نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ 30 درصد توسط 
ــالمى به صورت يارانه و  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ــخص ثبت نام كننده و به  ــط ش 70 در صد نيز توس

صورت الكترونيكى پرداخت مى شود.
پوستر پرحاشيه

ــتگذارى  ــوراى سياس ــــه ش ــن جلس در آخريــ
ــگاه بين المللى كتاب  ــــت و نهميــن نمايش بـيس
ــورا  ــتر اين رخداد به تصويب اعضاى ش تهران، پوس

رسيد. 
ــى رنگ طراحى  ــا زمينه نارنج ــتر كه ب در اين پوس
ــى  ــال يعن ــگاه امس ــعار نمايش ــت، ش ــده اس ش
ــت» جلوه گرى مى كند.  «فردا براى خواندن دير اس
با توجه به همين شعار نيز در طراحى پوستر از جلد 
كتاب به عنوان عقربه هاى ساعت استفاده شده است 
و گويى روبان نشانه گذار در كتاب حكم ثانيه شمار را 

دارد. 
با اين حال جالب است كه در اخبار هيچ نامى از طراح 
ــده و جالب تر اين كه در شبكه هاى  پوستر برده نش
ــده طراحى اين  ــت از كپى بودن اي اجتماعى صحب

پوستر است.

ــالمى و اداى دين  ــت مجاهدت شهداى جبهه مقاومت اس به مناسبت پاسداش
ــت به مدافعان حرم، نهضت مردمى پوستر انقالب اسالمى،  هنرمندان گرافيس
كانون هنر شيعى و مجمع طراحان گرافيك انقالب اسالمى (آيه) مسابقه پوستر 

«خط سرخ» را برگزار مى كنند.
محورهاى اين فراخوان شامل «شهداى مدافع حرم و دفاع از مرزهاى جغرافيايى 
ــالمى»، «تقابل همه مجاهدان حقيقى امت اسالم با داعش  و عقيدتى ايران اس
ــتان  ــالم آمريكايى تركيه و عربس ــراييل»، «نقش اس و حاميانش آمريكا و اس
ــالم محكى براى  ــاع از حرم اهل بيت عليهم الس ــام»، «دف در جنايات عراق و ش
ــيع و واليت اهل بيت»، «همرزمان ايرانى و  مدعيان متحجر و بى مسئوليت تش

افغانستانى در شام و عراق جلوه اى ديگر از جبهه متحد مستضعفين»، «حضور 
ايران در مقابله با داعش تضمين امنيت كشورمان ايران و كشورهاى منطقه» و 
ــهادت مدافعان حرم يادآور و زنده نگهدارنده خط جهاد مستمر با دشمن» «ش

 است.
در متن اين فراخوان آمده است:

هنوز در خاطره تاريخ ثبت است روزى كه فراخوان حضرت روح اهللا براى تشكيل 
بسيج بزرگ سربازان جهان اسالم اعالم شد و نداى كفرستيزى امت اسالمى اين 
ــد كه «جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و  گونه از قلم ستم سوز او جارى ش

مرز نمى شناسد».
 حاال هر روز كه دفاع از مرزهاى اسالم انقالبى در فلسطين و سوريه و لبنان و يمن 
ــن بين جهان بر حقانيت خط  و نيجريه و... بيشتر شهيد مى دهد، آزادگان روش

مجاهدان حقيقى امت اسالم، مؤمنانه تر شهادت مى دهند.
ــردم مظلوم  ــان م ــع مدافع ــه در واق ــع حرم ك ــهداى مداف ــان، ش در اين مي
ــالم - نيز  ــت –عليهم الس ــل بي ــم امن اه ــاه آورده به حري ــنى پن ــيعه و س ش
ــبيل اهللا   ــاد فى س ــه دار جه ــان دنبال ــى كهكش ــاهدان عين ــتند، ش هس
ــتند كه هجوم  ــز همين ها هس ــبات مادى و ملى ني ــتند و حتى با محاس هس
ــف  ــا متوق ــارج از مرزه ــالمى را در خ ــران اس ــورده اي ــم خ ــمنان قس دش

كرده اند. 

ــاره به اجراى طرح  ــى استان اصفهان با اش رييس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايش
حمايت رفاهى از گروه هاى نمايشى و هنرمندان تئاتر استان گفت: در حال حاضر 
بحث مسكن هنرمندان، بيمه و وام هاى ضرورى در اختيار هنرمندان تئاتر استان 
قرار مى گيرد.هوشنگ جمشيديان با اشاره به وضعيت گروه هاى تئاتر در اصفهان 
ــت: در حال حاضر بيش از 30 گروه نمايشى داراى شناسنامه و پروانه  اظهار داش
نمايش عضو اين انجمن هستند. از نظر كيفى اين گروه هاى ثبت اداره كل فرهنگ و 

ارشاد استان شدند و در سالن هاى شهر به اجراى نمايش خود مى پردازند.
وى افزود: البته پيشكسوتان هنر تئاتر اصفهان نيز به صورت مستقل اجراى نمايش 
ــگاهى و گروه هاى نمايش در  دارند و هم چنين گروه هاى نيمه حرفه اى و آموزش
كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد و بسيج نيز در حال حاضر در استان مشغول 

اجراى نمايش و تئاتر هستند.رييس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايشى استان اصفهان 
با بيان اينكه شوراى نظارت اداره كل ارشاد بر كيفيت تئاترهاى گروه هاى نمايشى 
استان نظارت دارد، تصريح كرد: انجمن تئاتر و هنرهاى نمايشى استان اصفهان 
بيشتر نقش حمايتى دارند و در اوايل هر ماه سالن هاى شهر را به صورت رايگان در 
اختيار گروه هاى نمايشى قرار مى دهند و حمايت هاى مادى و معنوى و جشنواره اى 
ــاره به اجراى طرح حمايت رفاهى از گروه هاى  از گروه ها انجام مى دهند.وى با اش
نمايشى و هنرمندان تئاتر استان گفت: در حال حاضر بحث مسكن هنرمندان، بيمه 
و وام هاى ضرورى در اختيار هنرمندان تئاتر استان قرار مى گيرد و هر هنرمندى كه 
به ارشاد مراجعه كند و سوابق خود را ارايه دهد، مى تواند از بيمه هنرمندان استفاده 
ــاره به اقتصاد هنر بيان كرد: ما در تالش هستيم كه بحث  كند.جمشيديان با اش
اقتصاد هنر را در گروه هاى نمايشى استان فعال كنيم كه وابستگى آنها به بسته هاى 

مادى دولت كاهش پيدا كند و هم چنين شان و منزلت تئاتر اصفهان ارتقا يابد.
وى با بيان اينكه ما به دنبال آشتى مردم اصفهان با تئاتر هستيم، خاطرنشان كرد: 
ــتان اصفهان به دنبال ايجاد امنيت روانى و  ــى اس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايش
روحى براى هنرمندان تئاتر استان است كه در حال حاضر مشكل تهيه كننده براى 

گروه هاى نمايشى رفع شده است.
ــه برگزارى  ــاره ب ــتان اصفهان با اش ــى اس رييس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايش
ــنواره 29 ارديبهشت ماه در اصفهان  «ارديبهشت تئاتر اصفهان» گفت: اين جش

برگزار مى شود كه در آن از فعاالن عرصه هنر تئاتر استان تجليل مى گردد.

رييس انجمن هنرهاى نمايشى اصفهان اعالم كرد:

اجراى طرح حمايت رفاهى از هنرمندان تئاتر

گزارشى از چگونگى گرفتن بن كتاب، اسكان رايگان و... در نمايشگاه بين المللى 
كتاب تهران؛

مسـافران شهـرآفتـاب  بخوانند
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اخبار كوتاه خبر

ــتاى اجراى بند 2 ماده 55 قانون شهردارى ها و  شهردار شهركرد گفت: در راس
ــت هاى غيرمجاز در بلوار رهبر  رعايت حقوق شهروندى دست فروشان و داربس

اين شهر جمع آورى شدند.
ــد دو ماده 55 قانون  ــتاى اجراى بن نوراهللا غالميان دهكردى اظهار كرد: در راس
شهردارى ها و رعايت حقوق شهروندى دست فروشان و داربست هاى غيرمجاز در 

بلوار رهبر اين شهر جمع آورى شدند.
ــتاى جلوگيرى از ايجاد سد معبر و  شهردار شهركرد ادامه داد: اين طرح در راس

تسهيل در تردد شهروندان اجرا شده است. 
ــت و بايد در حفظ و  ــهروندان اس ــهر متعلق به همه ش غالميان افزود: فضاى ش

پاكسازى آن كوشا باشيم.
وى با اشاره به بند 2 ماده 55 قانون شهردارى تصريح كرد: شهردارى شهركرد در 

راستاى اجراى اين قانون با متخلفان برخورد خواهد كرد.

ــكى چهارمحال و بختيارى از كمبود نيروى  معاون دانشگاه علوم پزش
دندانپزشك در اين استان خبر داد.

عبدالمجيد فدايى، اظهار كرد: در چهارمحال و بختيارى كمبود نيروى 
دندانپزشك وجود دارد.

ــراد جامعه در حوزه  ــطح آگاهى اف ــاره به اهميت افزايش س وى با اش
سالمت بيان داشت: فرهنگ خودمراقبتى بايد در جامعه نهادينه شود.

ــكى چهارمحال و بختيارى ادامه  معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزش
ــتان الزم و ضرورى ــعه پايگاه هاى اورژانس هوايى در اين اس داد: توس

 است.
ــرت على (ع) و  ــعادت حض ــان اينكه همزمان با ميالد با س فدايى با بي
ــد  ــهركرد اجرا ش ــالمت همايش پياده روى خانوادگى در ش هفته س
ــا  ــاز و ت ــت ماه آغ ــم ارديبهش ــالمت از يك ــه س ــرد: هفت ــح ك تصري
ــاى  ــه برنامه ه ــن هفت ــه دارد و در اي ــت ماه ادام ــتم ارديبهش هش
ــد. وى از نواختن ــد ش ــتان اجرا خواه ــى در اين اس ــف فرهنگ مختل
ــر داد و گفت:  ــال و بختيارى خب ــالمت در مدارس چهارمح  زنگ س
ــتان ــدارس اين اس ــالمت در م ــالمت زنگ س ــا هفته س ــان ب همزم

 نواخته شد.
ــا  ــارى ب ــال و بختي ــكى چهارمح ــوم پزش ــگاه عل ــاون دانش مع
ــه  ــالم در جامع ــى س ــبك زندگ ــج س ــت تروي ــه اهمي ــاره ب اش
ــوزان از ــه دانش آم ــالم ب ــى س ــبك زندگ ــوزش س ــزود: آم اف

 اهميت مهمى برخوردار است و بايد بدان توجه شود.

ــارى گفت: براى  ــال و بختي ــتگى چهارمح مدير صندوق بازنشس
ــتان كارت اعتبارى خريد كاالى ايرانى صادر  ــتگان اين اس بازنشس

مى شود.
ــتگان در اين  ــت بازنشس ــه وضعي ــاره ب ــور  با اش ــر صفرپ منوچه
ــتگى  ــدوق بازنشس ــه اى بين صن ــرد: تفاهمنام ــتان اظهار ك اس
ــاس آن  ــت كه براس ــده اس ــادرات منعقد ش ــورى و بانك ص كش
ــادر  ــتگان ص ــراى بازنشس ــد كاال ب ــارى خري ــاى اعتب كارت ه

مى شود.
مدير صندوق بازنشستگى چهارمحال و بختيارى بيان داشت: براى 
موظفان كد يك اين بازنشستگان كه همسران بازنشستگان هستند 
ــادرات دريافت مى كنند نيز صدور كارت  و حقوق خود را از بانك ص

انجام شده و مى توانند از خدمات اين كارت بهره مند شوند.
وى با بيان اينكه بازنشستگان محترم مى توانند از طريق مراجعه به 
سايت بانك صادرات به آدرس www.bsi.ir اطالعات خود را ثبت 
كنند و با اشاره به تكميل اطالعات بازنشستگان تصريح كرد: بانك 
صادرات پس از ثبت نام بازنشستگان كشورى شرايط دريافت كارت 
ــى و پس از تكميل نهايى ثبت نام سقف اعتبار را به  اعتبارى را بررس

بازنشسته اعالم مى كند.
صفرپور اضافه كرد: نتيجه ثبت نام از طريق پيامك به بازنشسته اعالم 
و در طول 24 ساعت براى بازنشستگان در تهران و در طول 72 ساعت 

براى بازنشستگان شهرستانى كارت اعتبارى صادر خواهد شد.
ــت:  ــتگى چهارمحال و بختيارى اظهار داش مدير صندوق بازنشس
بازنشستگان محترم مى توانند پس از دريافت پيامك بانك صادرات 
با در دست داشتن مدارك شناسايى به شعب منتخب خود مراجعه 

و كارت اعتبارى را دريافت كنند.
ــتگانى كه زودتر نسبت به  ــاره به اينكه بازنشس وى همچنين با اش
ــان كرد:  ثبت نام اقدام كنند در اولويت قرار خواهند گرفت خاطرنش
اعتبار كارت خريد كاالى ايرانى سه  ماهه و هزينه صدور آن به مبلغ 

20 هزار ريال و بر عهده متقاضى است.
ــتگان يادآور شد: با  ــهيالت به بازنشس ــاره به اعطاى تس وى با اش
برنامه ريز ى هاى صورت گرفته به ميزان چهار برابر دريافتى خالص 
ــهيالت ارايه خواهد شد.اين مسئول از  ماهانه بازنشسته به آنها تس
ــهيالت  ــهيالت خبر داد و گفت: كارمزد تس ميزان كارمزد اين تس
ــتگان 12 درصد بوده و بازپرداخت آن 24 ماهه  اعطايى به بازنشس
ــهيالت ادامه داد:  ــت. وى با بيان چگونگى پرداخت اقساط تس اس
اقساط تسهيالت پرداختى بر اساس تعهدنامه اى كه بانك در شعبه 
مربوطه از بازنشستگان دريافت مى كند از حساب وى در موعد مقرر 
ــاره به مزاياى خريد كاالى ايرانى  ــود. صفرپور با اش برداشت مى ش
تصريح كرد: خريد كاالى ايرانى فقط از فروشگاه هايى كه در سايت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفى شده اند امكان پذير است.

نوراهللا غالميان دهكردى خبر داد:

جمع آورى دست فروشان در شهركرد

معاون دانشگاه علوم پزشكى خبر داد:

كمبود نيروى دندانپزشك
در چهارمحال و بختيارى

مدير صندوق بازنشستگى خبر داد:

صدور كارت اعتبارى خريد كاال 
براى بازنشستگان

ــوزش و پرورش با  ــر وزارتى وزارت آم مديركل دفت
بيان اينكه اردوهاى دانش آموزى متوقف نمى شود، 
ــكان و اعزام  ــاى درمانى، اس ــام  هزينه ه گفت: تم
ــط وزارت آموزش و  دانش آموزان حادثه ديده توس

پرورش پرداخت شد.
ــن وضعيت دانش آموزان  محمد فاضل درباره آخري
حادثه ديده شهركردى، گفت: دانش آموزان در قالب 
اردوى زيارتى به مشهد اعزام شده بودند و در مسير 
برگشت از مشهد به تربت حيدريه دچار حادثه شدند 

و اتوبوس آنان واژگون شد.
ــر به فوت دو  ــفانه اين حادثه منج وى افزود: متاس
دانش آموز و مجروح شدن تعدادى از دانش آموزان 
ــى وزارت  ــركل دفتر وزارت ــاور و مدي مى شود.مش
ــداد 34 نفر از  ــرد: تع ــرورش تصريح ك آموزش و پ
ــدند و  ــرپايى معالجه ش دانش آموزان به صورت س
ــترى  ــيب  جدى تر بس 6 دانش آموز نيز به دليل آس
ــدارد؛ آنان  ــى وجود ن ــاى نگران ــتند، البته ج هس
مراقبت هاى پزشكى مى شوند تا با كمترين مشكل 

به شهر بازگردند.
فاضل بيان كرد: دانش آموزان در قالب  گروه هاى چند 

ــهركرد  نفره به اصفهان بازمى گردند و از آنجا به ش
ــده است تا گروهى  خواهند رفت؛ البته هماهنگ ش
ــهركرد براى بردن دانش آموزان به شهرشان،  از ش
ــت واژگونى  ــاره به عل ــان بيايند.وى با اش به اصفه
ــهركردى، گفت: علت اين  اتوبوس دانش آموزان ش
ــى و انتظامى اعالم كنند  حادثه را بايد مراجع قانون
ــرورش در اعزام دانش آموزان  اما وزارت آموزش و پ
ــالمت راننده و فنى اتوبوس را رعايت تمام نكات س

كرده اند.
ــوزش و پرورش  ــى وزارت آم ــركل دفتر وزارت مدي
افزود: بنده مالقاتى از دانش آموزان در مشهد داشتم 
ــى از دانش آموزان  ــز در پيامى تلفن و دكتر فانى ني
دلجويى كردند.فاضل ادامه داد: آموزش و پرورش، 
ــمى و روحى  ــيب  جس ــه آس ــى را ك دانش آموزان
ــرايط عادى  ديده اند، بازپرورى خواهد كرد تا به ش

بازگردند.
ــه درمانى  ــش كه هزين ــخ به اين پرس وى در پاس
ــت؟ گفت:  ــده اس دانش آموزان چگونه پرداخت ش
دانش آموزان بيمه حوادث بوده اند و در حال حاضر 
ــط  ــكان توس ــاى درمان، اعزام و اس همه هزينه ه

ــت.مديركل دفتر  آموزش و پرورش تقبل شده اس
وزارتى وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش 
ــزام دانش آموزان به اردو،  ديگرى درباره وضعيت اع
ــورد نياز  ــى از فعاليت هاى م ــان كرد: يك خاطرنش

دانش آموزان، اردو است. 
ــوزان اردو  ــراى دانش آم ــز ب ــا ني ــاى دني همه ج
ــى و علمى  ــخصيت اجتماع ــزار مى كنند تا ش برگ
ــدن با نقاط مختلف كشور  دانش آموز ضمن آشنا ش

شكل گيرد.
فاضل با بيان اينكه اعزام دانش آموزان به اردو، يك 
ــت،  ــور اس نياز ضرورى نظام آموزش و پرورش كش
تاكيد كرد: اگر بر اساس حادثه اى بخواهيم فعاليتى 
ــت كه همه ترددهاى  را متوقف كنيم؛ مثل اين اس
كشور را به دليل تصادفات تعطيل كنيم؛ در صورتى 
كه حادثه هميشه اتفاق مى افتد و اميدواريم روزى 
برسد كه شاهد سالمت راه ها و امنيت تردد باشيم تا 

هيچ كس حادثه نبيند.
ــاى دانش آموزى  ــت اردوه ــرد: فعالي وى تاكيد ك
ــوزش و پرورش  ــا وزارت آم ــود ام ــف نمى ش متوق

احتياط هاى الزم را رعايت كرده و مى كند.

جـزييات حـادثه دانش  آمـوزان شهركردى

سطح ايستايى آب در دشت شهركرد
 27 متر كاهش يافت

كشف زمين خواري 7ميلياردي 
درچهارمحال و بختياري

به مناسبت هفته سالمت صورت گرفت؛

برپايى چادر سالمت در شهرستان لردگان

ــت  ــهركرد گفت: دش ــتان ش فرماندار شهرس
شهركرد در معرض خطر فرونشست قرار دارد 
ــتايى آب در اين دشت  به نحوى كه سطح ايس
ــت.حميد  ــش يافته اس ــون 27 متر كاه تاكن
ملكپور دهكردى افزود: كاهش نزوالت آسمانى 
ــتان  ــالى هاى اخير در شهرس و وقوع خشكس
ــهركرد و كاهش  سبب خشك شدن دشت ش
ــت.وى ادامه داد:  سطح ايستايى آب شده اس
چنانچه در اين خصوص اقدامات موثرى انجام 
ــهركرد با فرونشست عميقى  ــت ش نگيرد دش

مواجه و براى منطقه خطرساز مى شود.
ــاره به راهكارهاى ارايه  ملكپور دهكردى با اش
شده در خصوص احياى دشت شهركرد، گفت: 
انتقال آب چند سد خاكى به اين دشت، تزريق 
ــتفاده  آب از طريق پروژه هاى انتقال آب و اس
ــام مراحل  ــس از انج ــاب فاضالب ها پ از پس
ــت كه در اين  تصفيه از مهم ترين اقداماتى اس
ــت.فرماندار  ــى شده اس خصوص چاره انديش
ــان كرد: از بين  ــهركرد خاطرنش شهرستان ش
ــت شهركردمنجر به  رفتن پوشش گياهى دش
ايجاد گردوغبارهايى شده كه در ناسالم شدن 

هواى شهر نيز اثر مخربى دارد.
ــت است  چهارمحال و بختيارى داراى 11 دش
كه از اين تعداد هشت دشت ممنوعه اعالم شده 
و دشت شهركرد نيز در حالى كه هنوز از مدار 
ــده اما با افت شديد آبهاى زيرزمينى  خارج نش

مواجه است.
ــهركرد به عنوان پر جمعيت ترين  ــت ش دش
ــت و بيش  ــت چهارمحال و بختيارى اس دش
ــكونت  ــتان س ــر در مركز اس ــزار نف از 120ه

دارند.

ــتان از  ــي اس ــي انتظام ــين فرمانده جانش
ــوار و رفع تصرف  ــتگيري يك زمين خ دس
ــر از اراضي ملي به ارزش هفت  هفت هزار مت

ميليارد ريال درشهرستان سامان، خبر داد.
ــي  اظهار  ــت خان ــيد محب ــرهنگ جمش س
ــي بر تصرف  ــب خبري مبن كرد: در پي كس
ــط يك  ــر از اراضي ملي توس ــزار مت هفت ه
زمين خوار در سامان موضوع به صورت ويژه 
ــتور كار ماموران فرماندهي انتظامي  در دس
ــين  ــامان قرار گرفت.جانش ــتان س شهرس

ــتان چهارمحال و  ــي اس ــي انتظام فرمانده
ــكاري  ــا هم ــوران ب ــزود: مام ــاري اف بختي
كارشناسان اداره منابع طبيعي پس از تحقيق 
ــه هاي  ــق و رؤيت نقش ــي هاي دقي و بررس
مرجع دريافتند فردي، مساحت  هفت هزار 
ــهر  متر مربع از اراضي ملي واقع در حومه ش
سامان را به صورت غير قانوني تصرف كرده و 
در چهارصد متر از ملك تصرف شده اقدام به 

ويالسازي كرده است.
ــان كرد:  ــد انتظامي خاطر نش اين مقام ارش
ــي و اخذ  ــده مقدمات ــكيل پرون ــس از تش پ
دستور مقام قضائي ضمن قلع و قمع ساخت 
ــه، اراضي تصرف  ــاز هاي صورت گرفت و س
ــار  اداره منابع  طبيعي ــده آزاد و در اختي ش

قرار گرفت.
ــاره به تكميل  ــان با اش محبت خاني در پاي
ــم به مرجع  ــه همراه مته ــاع پرونده ب و ارج
قضائي از عموم شهروندان خواست: هرگونه 
ــت اندازي و تصرف اراضي ملي  اطالع از دس
توسط افراد سودجو را جهت اقدام قانوني به

 فوريت هاي پليسي 110 گزارش كنند.

سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
ــالمت  ــان با هفته س ــت: همزم ــردگان گف ل

چادرهاى سالمت در اين شهرستان برپا شد.
ــان جليل اظهار  ــارس، محمدج به گزارش ف
ــالمت برنامه هاى  ــا هفته س كرد: همزمان ب
مختلف فرهنگى در شهرستان لردگان در حال 
ــبكه بهداشت و درمان  اجراست.سرپرست ش
شهرستان لردگان با اشاره به اينكه به مناسبت 
گراميداشت هفته سالمت چادرهاى سالمت 
در سراسر اين شهرستان برپا شده است ادامه 

داد: چادرهاى سالمت در ميادين شهر، ادارات 
ــردگان برپا  ــتان ل ــاى دولتى شهرس و نهاده
شده و خدمات مختلفى از قبيل اندازه گيرى 
ــام مى دهند.جليل  ــار خون را انج قند و فش
ــدارس اين  ــالمت در م ــگ س ــن زن از نواخت
ــتان خبر داد و گفت: همزمان با اولين  شهرس
روز از هفته سالمت زنگ سالمت در مدارس 
شهرستان لردگان نواخته شد.وى از برگزارى 
ــتاى ترويج  همايش بزرگ پياده روى در راس
فرهنگ زندگى سالم با حضور گسترده مردم 
ــتان لردگان خبر داد و  و مسئوالن در شهرس
ــالمت، افراد بايد  ــرد: براى حفظ س تصريح ك
ــور و پرچرب خوددارى  از مصرف غذاهاى ش
ــت و درمان  ــبكه بهداش ــت ش كنند.سرپرس
شهرستان لردگان با اشاره به اهميت افزايش 
ــالمت ادامه  ــراد جامعه از بخش س آگاهى اف
ــالم و كم چرب براى  داد: مصرف غذاهاى س
ــن الزم و ضرورى است.جليل گفت:  افراد مس
همزمان با هفته سالمت مردم شهر لردگان با 
حضور در گلزار شهداى اين شهر با امام راحل 

و شهدا تجديد بيعت كردند.

رييس شوراى شهر فرخ شهر خبر داد:

برگزارى همايش روز فرخ  شهر در استان
ــهر از برگزارى همايش روز  ــوراى اسالمى شهر فرخ ش رييس ش
ــوى در  ــهر با محوريت معلمان خبر داد.عبدالرحيم موس فرخ ش
گفت وگو با فارس گفت: همايش روز فرخ شهر در ارديبهشت ماه  
ــود 15 هزار نفر از  ــد و پيش بينى مى ش جارى برگزار خواهد ش
ــتقبال كنند.وى افزود: همايش روز فرخ شهر با محوريت  آن اس
«فرخ شهر و معلمان» اجرا مى شود و تاكنون فعاليت هاى مهمى 
از جمله تهيه تابلو عكس از مدارس اين شهر، تشكيل كميته هاى 
ــه و نصب بنر  ــس و خاطره، تهي ــوان مقاله عك ــف و فراخ مختل

تبليغاتى براى اطالع رسانى به عموم انجام شده است.
ــت مورد مقاله و خاطره به  ــئول ادامه داد: تاكنون هش اين مس
ــت و در راستاى برگزارى  دبيرخانه اين همايش ارسال شده اس
ــكوه اين همايش كميته هاى اطالع رسانى، علمى، فرهنگى  باش
ــغول به فعاليت هستند.موسوى  هنرى و كميته پشتيبانى مش
تأكيد كرد: تكميل بانك اطالعاتى از مشخصات معلمان فرخ شهر 
ــن همايش بوده كه  ــى براى برگزارى اي از جمله اقدامات اجراي
ــدى معلمان در  ــخصات تكميل و رده بن ــون 900 فرم مش تاكن

زمينه هاى مختلف انجام شده است.
وى اضافه كرد: با تمهيدات صورت گرفته معلمان شاعر، مؤلف، 
پژوهنده، قرآنى، ورزشكار و ... در رده هاى مختلف قرار گرفتند و 

از آن ها تجليل به عمل خواهد آمد.رييس شوراى شهر فرخ شهر 
با اشاره به تجهيز نمايشگاه تأكيد كرد: در روز 11 ارديبهشت ماه 
نمايشگاهى از آثار معلمان در قالب عكس، آثار تجسمى، نوشتارى 
ــود و تا پايان برگزارى اين همايش داير است و  و ... افتتاح مى ش
ــوى خاطرنشان كرد:  از بازديدكنندگان استقبال  مى كند.موس
ــال در پارك  ــت ماه امس اين همايش در روز جمعه 17 ارديبهش
سرچشمه فرخ شهر برگزار خواهد شد و در روز 20 ارديبهشت ماه 
ــهر  نيز از معلمان برتر در حوزه هاى مختلف در تاالر مهر اين  ش
تجليل مى شود.وى از جمله اقدامات اجرايى در راستاى برگزارى 
باشكوه اين همايش را تهيه كتابچه اى از مقاالت برگزيده دانست 
ــهر» چاپ و در  و ادامه داد: كتابچه اى با عنوان «معلمان فرخ ش
اختيار شركت كنندگان در همايش قرار مى گيرد كه در آن حدود 

دو هزار نفر از معلمان اين شهر معرفى مى شوند.
اين مسئول تصريح كرد: معرفى ظرفيت ها و قابليت هاى فرهنگى، 
ــاط عمومى در بين  ــهر و ايجاد نش اجتماعى و اقتصادى فرخ ش
ــوى با  ــهروندان از رويكردهاى اصلى اين همايش است.موس ش
ــهر تأكيد كرد: يكى  ــدت همايش روز فرخ ش بيان اهداف بلندم
ــمى،  ــش جمع آورى آثار تجس ــداف اين هماي ــن اه از مهم تري
ــته ها و تأليفات مختلف در مورد اين شهر  تصويرى، دست نوش

ــازى در حفظ هويت فرهنگى اين  ــت كه اين مستند س بوده اس
ــت و موجب ماندگارى هويت  ــزايى خواهد داش ــهر تأثير بس ش
ــان كرد: با توجه به  ــود. وى خاطرنش ــهر مى ش فرهنگى اين ش
ــال هاى گذشته و با نظر سنجى هاى  برگزارى اين همايش در س
ــده به اهداف موردنظر برگزارى همايش بسيار نزديك  انجام ش
ــه همايش و  ــترده مردم با دبيرخان ــده  ايم كه همكارى گس ش
ــت.اين  ــزارى آن گوياى اين مطلب اس ــاركت آن ها در برگ مش
ــينه فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى  ــاره به پيش ــئول با اش مس
ــهر  ــادى و تجارى اين ش ــت اقتص ــرد: قدم ــهر اظهار ك اين ش
پشتوانه فكرى مهمى براى نسل جديد بوده و ضرورى است كه 
ــل هاى جديد انتقال  ــده و به نس فرهنگ و تمدن بومى حفظ ش

داده شود.
موسوى با اشاره به تأسيس اولين مدرسه كالسيك چهارمحال 
ــناد موجود اولين  ــهر افزود: با توجه به اس و بختيارى در اين ش
ــهر بوده اند.وى با اشاره به اينكه ايده   معلمان استان اهل فرخ ش
برگزارى همايش روز فرخ   شهر در سال 89 به كميسيون فرهنگى 
شوراى شهر ارائه شد، گفت: پس از تصويب اين ايده در شوراى 
عمومى اين شهرستان، روز 20 ارديبهشت ماه به نام روز فرخ شهر 

نامگذارى و در تقويم فرهنگى چهارمحال و بختيارى ثبت شد.
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مطمئنا ش��ما هم عنوان ابزارهای هوش��مند پوشیدنی یا 
پوش��یدنی های دیجیتالی را ش��نیده اید. ای��ن ابزار همان 
دستگاه هایی هستند که به نوعی به انسان مانند یک لباس، 
س��اعت یا عینک متصل شده و طیف وس��یعی از خدمات 
دیجیتال��ی مختلف را ب��رای وی به ارمغ��ان می آورند. اگر 
بخواهیم برخ��ی از این ابزارهایی را که ت��ا کنون به مرحله 
تجاری هم رس��یده اند، مثال بزنی��م، می توانیم به عینک 
گوگل، ساعت هوشمند اپل یا ابزارهای دیجیتالی ورزشی و 
سالمت اشاره کنیم. اسمی از ساعت هوشمند اپل به میان 
آمد و باید گفت متاس��فانه با آن که شرکت های مختلفی 
تاکنون ساعت های هوش��مند تولید و روانه بازار کرده اند، 
اما این ابزارهای پوش��یدنی نتوانس��ته اند جای��گاه خود را 
در می��ان کاربران پیدا کنن��د. برای این اتف��اق چند دلیل 
را می توان ذکر کرد. یک��ی این که این ابزارها به تناس��ب 
خدماتی که االن می توانند ارایه دهند، کمی گران هستند. 
همین االن به قیمت یکی از همین س��اعت های هوشمند 
می توان یک گوشی هوشمندی را تهیه کرد که امکانات آن 
بسیار بیشتر از آن ساعت هوشمند است و به لحاظ مصرف 
باتری و توان پردازشی، مقرون به صرفه تر است. علت دیگر 
استقبال پایین از ساعت های هوشمند، وجود یک گوشی 
هوشمند در جیب کاربران و س��اعت مچی عادی روی مچ 
دست آن ها است که نتوانسته کاربران را مجاب به خریداری 
 یکی از همین ابزارهای هوشمند پوش��یدنی کند. چرا که 
همین االن تمام خدمات یک س��اعت هوشمند را به عالوه 
امکانات بس��یار دیگر در اختیار دارند. یک دلیل دیگری را 
 هم می توان برای آن متصور شد و آن این که این ساعت ها 
به منظور تطابق با نیازهای کاربر، کوچک ش��دن حجم و 
اندازه و وزن، مقرون به صرفه شدن هزینه پرداخت شده به 
نسبت انرژی مصرف شده و امکانات موجود، هنوز جای کار 
دارند و اول راه هستند. به احتمال زیاد کاربران هنوز منتظر 
آن هستند تا ببینند فناوری در ساعت های هوشمند برای 

آن ها چه کار می تواند انجام دهد.
سیستم عاملی برای ساعت های هوشمند

یکی از جنبه هایی که فناوری اخیرا در ح��ال کار روی آن 
هست تا بتواند جهان را برای ابزارهای پوشیدنی آماده کند، 
حوزه سیستم عامل است. گوگل اخیرا از نوعی سیستم عامل 
 اندرووید به نام اندروی��د Wear رونمایی کرده اس��ت که 
به معنی اندروید پوشیدنی است و قصد دارد آن را به کمک 
ش��رکت های س��خت افزاری فقط در ابزارهای هوش��مند 
پوش��یدنی به کار ببرد. سیس��تم عامل دیگری ه��م به نام 
Cronologics توسط کارمندان سابق تیم اندروید گوگل 
و گوگلی ها تولید ش��ده که تنها بازار ساعت های هوشمند 
 Cronologics را هدف ق��رار داده اس��ت. سیس��تم عامل 
که برای ساعت های هوشمند طراحی و برنامه نویسی شده، 

 بس��یار زیبا و کارآمد اس��ت. Cronologics برای مصارف 
 ک��م بات��ری س��اخته ش��ده و ام��کان برق��راری ارتباط 
 با سرویس های ابری را دارد. توس��عه دهندگان نرم افزاری 
 به راحتی می توانند برای این سیس��تم عامل و سخت افزار 

 تح�����ت 

یتش  یر مد
برنامه بنویسند. 

از عمر این سیستم عامل زمان زیادی نمی گذرد هر چند که 
باید اشاره کرد جد این سیستم عامل یعنی همان اندروید، 

زمان زیادی است که امتحان خود را پس داده است.
 یک سخت افزار کامل روی مچ دست شما

تاکنون س��اعت های هوش��مند زیادی به ب��ازار آمده اند و 
ش��رکت های مختلف حتی تالش کرده اند ت��ا بتوانند این 
س��اعت ها را در حوزه ورزش و س��المت، تخصصی کنند. 
اما همه این س��اعت ها نتوانس��تند نظر کاربران را به خود 
جلب کنند. ساعت هوشمند اپل یکی از همان ساعت های 
هوشمند است که کاربران از آن استقبال زیادی کردند. این 
ساعت از 549 دالر تا 1099 دالر بسته به امکانات و نوع بند 
س��اعت، قیمت دارد. در حوزه ورزش این ساعت می تواند 
مسافت پیاده روی یا دوچرخه سواری شما را بررسی و ثبت 
و ضبط کند. می تواند زمان نشس��تن و ایستادن، حرکت و 
تمرین  شما را اندازه گرفته و ثبت کند. شما به کمک سیری 
که دستیار دیجیتالی اپل است، می توانید با ساعت صحبت 
کنید که چه مقدار راه رفته اید، نشس��ته اید و به آن بگویید 
که چه مقدار دیگر باید تمرین کنید. همه این اطالعات را 
ساعت هوشمند اپل به شما می گوید. در حوزه سالمت این 
ساعت به کمک دس��تیار دیجیتالی اپل خدمات متنوعی 
دارد. شما می توانید به سیری بگویید که ضربان قلب تان را 
اندازه بگیرد. در مدت کوتاهی ضربان قلب شما روی ساعت 
نمایش داده می شود. این ساعت می تواند به کمک سیری 
زمان دارو را به کاربر خود یادآوری کند. میزان نوشیدن آب 
را به شما گوشزد کرده و زمان نوشیدن را به شما یادآوری 

 کند. این س��اعت به ش��کل عجیبی در محاس��به کالری 
رسیده ش��ده به بدن و کالری از دس��ت رفته مهارت دارد. 
درون این س��اعت پایگاه داده ای از بیش از 5 میلیون مواد 
غذایی به همراه کالری ذخیره ش��ده که تبح��ر این ابزار را 
 در محاسبه کالری نش��ان می دهد. ش��ما می توانید برای 
ک��م ک��ردن وزن خود به ش��کل موث��ری در این س��اعت 
برنامه ریزی کنید. این ساعت در حوزه های مختلف دیگری 
نیز می تواند به کاربر کمک کند. از جمله رسیدن یک ایمیل 
یا پیامی از ش��بکه های اجتماعی مختلف، ی��ادآوری یک 
دیدار فوتبال، پاسخ به تماس های گوشی یا رد کردن آن ها، 
 یادآوری وقای��ع مهمی چون تولد یک��ی از اعضای خانواده 
به وسیله اتصال به تقویم ش��خصی کاربر و مسائل متعدد 
دیگر. صفحه این س��اعت لمس��ی اس��ت و در پش��ت آن 
سنسورهایی مانند سنسور ضربان قلب و اندازه گیری دمای 
بدن قرار دارد. تمام این کاربردها باعث شده که ساعت های 

هوشمند برای کارآمد بودن یک قدم رو به جلو بردارند. 
 نسلی پرقدرت برای نمایشی حیرت انگیز

تجربه های موفق اپل در محصول اخیرش باعث شد تا یک 
بار دیگر شرکت ها به توسعه ساعت های هوشمند عالقه پیدا 
کنند. به تازگی ش��رکتی به نام iMCO ساعتی هوشمند را 
به نام CoWatch در دست برنامه ریزی برای تولید و جذب 
س��رمایه دارد. در مشخصات این س��اعت هوشمند از یک 
پردازنده دو هس��ته ای 1/2 گیگاهرتزی و300 مگاهرتزی 
به همراه ی��ک گیگابای��ت رم و هش��ت گیگابایت حافظه 
 داخلی س��خن به میان آمده است. این س��اعت هوشمند 
 ب��ه سیس��تم عامل Cronologics مجه��ز اس��ت و 
از صفحه نمای��ش AMOLED با دقت400 پیکس��ل بهره 
Acceler� و Gyrometerمی برد. سنس��ورهای حرکتی 

ometer، قطبنمای که همگی سه بعدی هستند و سنسور 
اندازه گیری ضربان قلب ب��رای ارتباط با دنی��ای بیرون از 
خودش اس��تفاده می کند. صفحه لمس��ی دارد و ضد آب 
است. CoWatch می تواند تا 32 ساعت انرژی الزم را برای 
کار با آن به وسیله باتری 300 میلی آمپر ساعت خود فراهم 
آورد. این ساعت همچنین برای کنترل یک خانه هوشمند 
به وس��یله اینترنت اشیا مهیا شده اس��ت. برای مثال شما 
می توانید چراغ های خانه خود را ب��ا CoWatch خاموش 
یا روشن کنید و عالوه بر آن سیس��تم گرمایش خانه خود 
را پیش از این که به خانه برس��ید، فعال کنی��د یا حتی از 
حضور ماش��ین خود در پارکینگ اطمینان حاصل کنید. 
 iOS همچنین می تواند به سیستم عامل های CoWatch
و اندروید متصل شود و با آن ها تعامل داشته باشد. سازنده 
 indiegogo این س��اعت تاکنون توانسته در وب س��ایت 
مبلغ 40 هزار دالر را برای کار خود به صورت جذب سرمایه 

در ازای فروش محصول اولیه و سهام جمع آوری کند.

مایکروسافت در نسخه جدید مترجم خود تغییراتی را ایجاد کرد؛

تصاویر را بخوان
یک شرکت انگلیسی مدعی شد؛

سرطان را در کسری از ثانیه تشخیص دهید!
نیروی هوایی ایاالت متحده رکورد شکست؛

سرعت شناورهای مغناطیسی به روز شد
از امروز دیگر مترجم گوگل تنها سرویس��ی نیست 
که از ترجمه نوشته های حک ش��ده درون تصاویر 
پشتیبانی می کند. مایکروسافت امروز با انتشار یک 
بروزرس��انی، قابلیت مذکور را به اپلیکیشن مترجم 
 خود اضافه کرده تا از این پ��س رقابت جدی تری را 
 در ح��وزه اپلیکیش��ن ه��ای مترج��م ببینی��م. 
 Translator این بروزرسانی برای نسخه اندرویدی
 منتشر شده، اما به نظر می رس��د که همه کاربران 
در حال حاضر به آن دسترسی ندارند. اما طبق وعده 
مایکروسافت به زودی تمام کاربران اندروید می توانند 
از طریق گوگل پلی به بروزرسانی اپلیکیشن مترجم 
مایکروسافت به جدیدترین نسخه اقدام کنند. با اضافه 
شدن قابلیت ترجمه متون از تصاویر، هر گاه که به سفر 
رفته و به نوش��ته ای روی تابلو یا دیوار به زبان غریبه 
برخورد کنید، کافی است وارد Translator شده و 
دوربین را به سمت نوشته، بگیرید تا اپلیکیشن آن را 
در لحظه برای تان به 21 زبان زنده دنیا ترجمه کند. 
برای هر چه آسان تر ش��دن کار، اپلیکیشن گزینه 

تش��خیص خودکار زبان متن را هم برای تان فراهم 
کرده تا اگر زبان نوشته روبه روی تان را نمی دانستید، 
کار تشخیص را به اپلیکیشن بسپارید. مضاف بر این، 
کاربران اندروید نسخه های جدیدتر  قابلیتی دریافت 
کرده اند تا بدون نیاز به ترک اپلیکیشنی که در حال 
اس��تفاده از آن هستند، قادر به اس��تفاده از مزایای 
مترجم باشند. به عنوان مثال اگر در حین کار با یک 
اپلیکیشن به واژه غریبی بر بخورید، حاال می توانید 
آن بخش��ی از متن که ب��رای تان مفهوم نیس��ت را 
انتخاب کرده و از Translator برای ترجمه آن کمک 
بگیرید. قابلیت خوب بعدی، امکان استفاده آفالین 
از اپلیکیشن است. کافیست پکیج زبان مورد نظرتان 
را از قبل دانلود کنید تا در ش��رایط عدم دسترسی 
به اینترنت، از قابلیت ترجمه مترجم مایکروسافت 
محروم نمانید. در حال حاضر پکیج بیش از40 زبان 
مختلف را می توانید از سرورهای مایکروسافت برای 
اپلیکیشن مترجم دانلود کنید که هفته به هفته نیز 

بر تعداد آنها افزوده می شود.

ی��ک ش��رکت انگلیس��ی مدع��ی س��اخت یک 
دس��تگاه دس��تی به اندازه تلفن همراه هوشمند 
ش��ده که می تواند به ط��ور دقیق ه��ر چیزی از 
 سرطان گرفته تا بیماری های عفونی مانند سل را 
در 15 دقیقه تش��خیص دهد. دستگاه تحلیل گر 
 دی ان ای ش��رکت QuantuMDx موس��وم 
 ب��ه Q�Poc از بات��ری خورش��یدی یا دس��تگاه 
باد کننده ب��رای تامین نیرو اس��تفاده می کند و 
برای خوانش نمونه زیس��تی ثبت ش��ده توسط 
یک کارتریج به اندازه کارت طراحی ش��ده است. 
به همین خاطر این دس��تگاه برای آزمایش های 
 پزش��کی در مناط��ق دور افت��اده بس��یار مه��م 
خواهد ب��ود.  ای��ن دس��تگاه می تواند ب��ا طیف 
گوناگونی از نمونه ها کار کند. می توان از سواب ها 
برای تش��خیص عفونت های منتقل ش��ده از راه 
جنسی اس��تفاده کرد و همچنین از خلط سینه 
برای شناس��ایی بیماری س��ل بهره برد. دستگاه 
Q�Poc ب��ه تحلی��ل دی ان ای پاتوژن ها به جای 

پروتئین ه��ای درون نمونه می پ��ردازد. فناوری 
مذکور بر فناوری میکروس��یال تکیه داشته که 
به س��یاالت اج��ازه می دهد از می��ان کانال های 
مختلف میکروسکوپی با قطرهای گوناگون عبور 
کند. یک فرآیند شیمیایی نمونه را به شکل یک 
سوپ مولکولی تجزیه می کند سپس از میان یک 
سیستم فیلتر مقیاس نانو رد می شود. این فیلتر 
با یک پلیمر دارای بار منفی پوش��ش داده شده 
 ک��ه دی ان ای را دفع کرده و س��ایر مولکول ها را 
نگه می دارد. ای��ن امر منج��ر به ایزوله س��ازی 
دی ان ای برای بررسی بیشتر می شود. دستگ�اه 
Q�Poc ابتدا برای تش��خیص سل مورد استفاده 
ق��رار خواهد گرف��ت و آزمایش��ات برای س��ایر 
بیماری ها در آین��ده به آن افزوده خواهد ش��د. 
این دس��تگاه از یک فناوری داخلی تلفن همراه 
برخوردار ب��وده که ام��کان تعیین مح��ل نتایج 
آزمایش و به اشتراک گذاری آن را به طور بالدرنگ 
برای نظارت مداوم برای بیماری ها فراهم می کند.

تس��ت اس��کادران ش��ماره 846 نی��روی هوای��ی 
ایاالت متحده آمریکا یک رکورد ش��کنی اساس��ی 
به همراه داش��ته اس��ت. دو س��ال پیش، این واحد 
از ارت��ش آمریکا موفق ش��د تا س��رعت510 مایل 
ب��ر س��اعت را ب��رای ش��ناورهای مغناطیس��ی به 
ثبت برس��اند و رکوردش��کنی کند. مدتی گذشت 
 و همی��ن چند هفت��ه پی��ش در تاری��خ 2 مارس، 
یک ب��ار دیگر ای��ن رقم ج��ا به ج��ا ش��د. راکتی 
معلق ب��ه وزن 2 هزار پون��د، یک م��اه و نیم پیش 
در پای��گاه هولومن نی��روی هوای��ی واق��ع در نیو 
مکزیکو ب��ا س��رعت 513 مایل بر س��اعت حرکت 
ک��رد و اندکی ای��ن رک��ورد را بهبود بخش��ید. اما 
فق��ط دو روز بع��د ب��ود ک��ه در هش��تصد و چهل 
 و شش��مین آزمای��ش، ای��ن رق��م ب��ه 633 مایل 
بر س��اعت رس��ید. موش��ک معلق فلزی توانس��ت 
در ع��رض 2 ثانیه، طول��ی برابر با 7 زمی��ن فوتبال 
را ط��ی کن��د. ب��رای اینک��ه آهنرباها به درس��تی 
 کار کنند، مهندس��ین ابت��دا می بایس��ت آن ها را 

 ب��ه وس��یله هلی��وم مای��ع، ت��ا 4 درج��ه کلوین 
) یا 4 درجه گرم تر از س��ردترین حالت ممکن برای 
هر ماده ای ( سرد می کردند. سرمای باال سبب این 
پرواز نرم و سریع شده اس��ت. با این حال، هدف این 
تیم، رسیدن به سرعت 7672 مایل بر ساعت یا10 

ماخ است.

خبر

تا به حال بسیار در مورد ویروس زیکا خوانده اید و می دانید که در کشور 
برزیل، این ویروس به همراه پش��ه آئدس اجیپتی چه اثرات مخربی را 
داش��ته اند. اما حاال دو آژانس تبلیغاتی کمپینی را ب��ه راه انداخته اند 
تا در برابر ش��یوع بیش از حد آئدس اجیپتی بایس��تند. پشه های ناقل 
ویروس زیکا از راه های مختلفی جذب بدن انس��ان می ش��وند که یکی 
از این راه ها بوهایی اس��ت که به واس��طه ترش��حات بدن در هوا پخش 
می ود. این بوها یکی از راه هایی است که پش��ه ها به وسیله آن ها عموما 
 انسان را در فضای اطراف شان پیدا می کنند. اگر بتوان تمام این بوها را 
به وس��یله مواد ش��یمیایی مش��ابه تولید و در فضا انتقال داد، به نوعی 
می توان گفت که پش��ه ها دچار اش��تباه شده و به س��مت منبع انتشار 
این بوها جذب می ش��وند. بیلب��وردی که در تصویر م��ی بینید توانایی 
تولید ماده ای ش��یمیایی را دارد که حس بوی بدن انسان را به پشه ها 
منتقل می کند. اسید الکتیک که از پوست ترشح می شود و دی اکسید 
کربن که حاصل بازدم انسان است، پشه ها را به سوی انسان جذب می 
کند و این بیلبورد دقیقا ب��ا تولید همین مواد، روزانه صدها پش��ه را به 
 دام می اندازد. س��ازنده این بیلبوردها آن را بیلبوردهای قاتل پش��ه ها 
نامگذاری کرده اس��ت. مواد شیمیایی که بوهای مش��ابه بدن انسان را 
 تولید می کنند، توس��ط فن هایی که در داخل این تابلوها نصب ش��ده، 
به اطراف پراکنده می ش��وند تا پش��ه های مختلف را به س��مت بیلبورد 
بکش��اند. پس از اینکه پش��ه ها به بیلبورد نزدیک ش��دند، دستگاهی 
 مخصوص، پش��ه ها را درون محوطه نمایش��گر بیلبورد نگه می دارد و 
 تا زمانی که از تش��نگی تلف ش��وند، پش��ه ه��ا فرصت خ��روج را پیدا 
نمی کنند. براساس گزارش های سازمان جهانی بهداشت و سالمت، طی 
سال 2015، یک میلیون نفر به ویروس زیکا مبتال شدند و همین چند 
هفته پیش بود که CDC تاثیر ویروس زیکا را روی میکروس��فالی تایید 
کرد. دو بیلبورد حاال در ریو دو ژانیرو نصب ش��ده اند و قرار است تعداد 
بیشتری نیز در سراسر شهرهای برزیل نصب شود. گفته می شود که این 
دستگاه قادر است پشه ها را از فاصله 2/5 کیلومتری به سمت خود جذب 
کند. با این حال، بیلبوردها قرار نیست راه حل اساسی برای جلوگیری از 
شیوع زیکا باشند. این پشه ها با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که فکرش را 
کنید تولید مثل می کنند و جمعیت شان افزایش پیدا می کند. بنابراین 
کمپین های این چنینی می تواند به آگاه سازی بیشتر مردم کمک کند.

در پی انتشار پشه های ناقل ویروس زیکا؛

بیلبوردها، قاتل پشه ها می شوند

شرکت iMCO از طرح خود برای ساعت های هوشمند پرده برداشت؛

یک ساعت از آینده

 اولی��ن خ��ط تولی��د صادرات��ی ش��رکت دان��ش بنیان 
» نانوفناوران مقیاس « برای تولید نانوالیاف توسط معاون 

علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

رضا فری��دی مجیدی، مدی��ر عامل ش��رکت دانش بنیان 
نانوفن��اوران مقی��اس در افتتاحیه خط تولی��د صادراتی 
دستگاه تولید کننده نانو الیاف این ش��رکت  که با حضور 

معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری برگزار ش��د، 
اظهار داشت: ما در این ش��رکت دانش بنیان موفق شدیم 
 تا دس��تگاه الکتروریس یا هم��ان دس��تگاه تولید کننده 

نانو الیاف را از نمونه آزمایشگاهی با حمایت معاونت علمی 
 و فناوری ریاس��ت جمهوری به تولید صنعتی برس��انیم. 
وی افزود: اکنون موفق ش��دیم تا این دس��تگاه را 3 برابر 
قیمت داخلی ب��ه کره جنوبی صادر کنی��م؛ قیمت فروش 
داخلی برابر350 میلیون تومان است ولی همین دستگاه 

را با قیمت یک میلیاردتومانی به کره جنوبی فروخته ایم.
وی با بیان اینکه دس��تگاه الکتروریس��ی، نانو الیاف هایی 
تولید می کند که این نانوالیاف ه��ا کاربرد های متفاوتی 
دارند، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه چندین سال است 
روی نانو الیاف ها تحقیقات و مطالعاتی داشته ایم و از ابتدا 
از سیستم های خارجی استفاده می کردیم، متوجه  شدیم 
که این دس��تگاه ها قابل توسعه نیس��تند از این رو به فکر 

ساخت آن افتادیم.
وی گف��ت: تاکنون ای��ن دس��تگاه را به نیجری��ه، مالزی 
 صادر کرده ایم و  اکن��ون آن را در اختیار کره جنوبی قرار 
داده ایم. مدیر عامل ش��رکت دانش بنی��ان » نانوفناوران 
مقیاس «  با اشاره به پیشرفت های این شرکت دانش بنیان 
گفت: همچنین تا کنون توانسته ایم دانش فنی  ساخت این 

سیستم را به کشور مالزی بفروشیم.
رضا فریدی مجیدی ب��ا بیان این که از ای��ن نانو الیاف که 
 با سیس��تم الکتروریس��ی تهیه می ش���ود در فیلتر ه�ا و 
نیروگاه ه��ا اس��تفاده می ش��ود، عن��وان ک��رد: کاربرد 
 فیلتراس��یون در بعض��ی از صنای��ع به وی��ژه فاضالب ها 

 در حال حاضر در حال افزایش است، در واقع این دستگاه 
با اضافه ک��ردن نانوفیبر ب��ه فیلترهای معمول��ی کارایی 

فیلترها را افزایش می دهد.
 مدی��ر عامل ش��رکت دانش بنی��ان نانوفن��اوران مقیاس 
با بیان مثالی گفت: از این نانو الیاف در ماسک های تنفسی 
استفاده کرده ایم که توانسته کارایی فیلتراسیون ماسک 
را تا 95درصد افزایش دهد؛ الزم به ذکر است که تا کنون 
توانسته ایم ماسک های نانویی تنفسی، را به صورت ساالنه  

با ظرفیت20 میلیون تومان به تولید برسانیم. 
 وی بیان کرد: از دس��تگاه الکتروریس��ی تاکن��ون 6 عدد 
در داخل کشور واگذار شده و از فناوری ماحصل آن در20 

نیروگاه در داخل کشور استفاده شده است.
وی ادامه داد: با استفاده از فیلترهای تولیدی از این دستگاه 
می توانیم ش��اهد صرفه جویی انرژی در نیروگاه ها باشیم 
که حتی یک درصد صرفه جویی انرژی، یک میلیارد دالر 

صرفه جویی ارزی را به همراه دارد.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانوفناوران مقیاس  با گالیه 
ازصندوق نوآوری و ش��کوفایی گفت: وامی که از صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی دریافت  می ش��ود  زمان بازپرداخت 
کوتاه��ی دارد و عمال بازپرداخ��ت300 میلیون تومان در 
 4 یا 6 ماه میسر نیس��ت. در ادامه معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: تالش می شود که این مشکل وام 

برای شرکت نانو فناوران مقیاس بر طرف شود.

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

دستگاه نمونه برداری از مغز استخوان بومی سازی شد

خبر

 وقتی قص��د می کنیم تا یک تلفن هوش��مند جدی��د خریداری کنیم 
به صورت معم��ول مواردی مانن��د ظرفیت باتری، س��رعت و کیفیت 
دوربین و توانایی پردازش��ی آن را مورد توجه قرار می دهیم. از سوی 
دیگر طراحی موبایل جدید مان و احساسی که از در دست گرفتن آن 

پدید می آید نیز حائز اهمیت است.
اما افرادی وجود دارند که فضای کاری ش��ان نسبت به سایرین قدری 
متفاوت محسوب می شود و از همین رو مرتبا در محیط های صنعتی 
یا کارگاه های س��اختمانی حضور به هم می رس��انند. برای این قشر، 
استحکام تلفن هوشمند بر طراحی اش ارجحیت پیدا می کند و برای 
پاسخگویی به این نیاز DeWalt، کمپانی که سال ها در تولید ابزارهای 
صنعتی فعالیت داش��ته، وارد عمل شده و از اس��مارت فونی رونمایی 
کرده که بیش از یک موبایل تازه به یک جعبه ابزار شبیه است. دستگاه 
یاد ش��ده که عنوان DeWalt MD501 را یدک می کشد از استاندارد 
IP68 برخوردار است و می تواند به مدت30 دقیقه در عمق دو متری 

آب دوام بیاورد.
این دستگاه در مقابل تغییرات دمای هوا نیز به شدت مقاوم خواهد بود 
و توانایی تحمل20- الی60 درجه س��انتی گراد را دارا است. اما اجازه 
 بدهید نگاهی به مش��خصه های فنی داشته باش��یم. شرکت سازنده 
در محصول اش نمایش��گری 5 اینچی با رزولوش��ن HD را به خدمت 

گرفته که توسط گوریال گلس 3 محافظت می شود.
از دیگر ویژگی ه��ا نیز می بایس��ت به چیپس��ت چهار هس��ته ای و 
1/3 گیگاهرت��زی MT6735 مدیاتک، دو گیگابای��ت حافظه رم، 16 
گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، دوربین های جلویی و پش��تی 
5 و 13 مگاپیکسلی، باتری3020 میلی آمپر س��اعتی و پشتیبانی از 
 شارژ بی س��یم القایی اش��اره کنیم. DeWalt MD501 اندروید 5/1 
آب نبات چوبی را اجرا می کند. ) امکان ارتقا به نسخه 6.0 وجود دارد( 
و فناوری های ارتباطی وای-ف��ای، 4G LTE، بلوتوث 4.0 و NFC نیز 

مورد حمایت آن قرار دارند.
ناگفته نماند کاربران در انگلستان می بایست برای خرید اسمارت فون 
مورد اش��اره هزینه ای معادل 543 دالر را متقبل ش��وند و البته هنوز 
عرضه رسمی آن آغاز نشده و برای آگاهی از زمان ارایه اش به بازار باید 

در سایت شرکت تولید کننده، ثبت نام کنید.

شرکت سازنده ابزارهای صنعتی محصول جدیدی را معرفی کرد؛

چکش خود را روی گوشی بگذارید!
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اخبار کوتاه

رییس صنعت، مع��دن و تجارت شهرس��تان گلپای��گان گفت: تمام 
آردهای موجود در نانوایی ه��ای گلپایگان کامال س��الم و از کیفیت 
باال و الزم برخوردار هستند. علی یوس��فی در گلپایگان، در خصوص 
آردهای آلوده تعدادی از نانوایی ها شهرس��تان اظهار کرد: آرد یکی 
از ش��رکت های تولیدی که وارد گلپایگان ش��ده بود از کیفیت الزم 
 برخوردار نب��ود، اما به محض اط��الع از این خب��ر پیگیری های الزم

 انجام ش��د. وی با بیان اینکه تمام آردهای این ش��رکت به کارخانه 
برگردانده و آرد جایگزین به نانوایی ها تحویل داده شد، ادامه داد: این 
آردها260 کیسه40 کیلویی بود که به عنوان آرد فوق العاده برای ایام 
نوروز وارد شهرستان و100 کیس��ه آن بین نانوایی ها توزیع شد که 
تمام آنها جمع آوری شد. رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
گلپایگان گفت: این میزان آرد در روزهای پایانی سال وارد شهرستان 
و 11 فروردین ماه نیز از نانوایی ها جمع آوری شد. یوسفی یادآورشد: 
اکنون تمام آردهای موج��ود در نانوایی های گلپایگان کامال س��الم 

هستند و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

 90 نفر دان��ش آموزدخت��ر آران و بی��دگل در قالب اردوه��ای راهیان نور 
به مناطق عملیاتی غرب کشور در دوران دفاع مقدس اعزام شدند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه اصفهان در آران وبیدگل گفت: این کاروان 
به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصر شیرین، 
تنگه مرصاد، موزه دفاع مقدس، قراویز، یادمان ش��هید شیرودی و گیالن 
 غرب بازدید می کنند. محمد معدندار با اش��اره به اینکه این اردوها موجب 
بصیرت افزایی و انتقال فرهنگ ایثار و ش��هادت می ش��ود، افزود: عالوه بر 
تمرین آمادگی دفاعی دانش آموزان، آش��نایی نسل جوان با معراج شهدای 
هش��ت س��ال دفاع مقدس و تقویت روحیه ش��هادت طلبی و ارزش های 

اسالمی است.
وی افزود: نسل های سوم و چهارم انقالب اس��المی جنگ تحمیلی را تنها 
از برنامه های تلویزیونی دیده اند و هیچ آش��نایی با عمق این دوران مقدس 
 ندارند، بنابرای��ن اردوهای راهیان ن��ور بهترین فرصت برای آشناس��ازی 
نسل جوان با رشادت ها و جوانمردی های رزمندگان اسالم در دفاع مقدس 

است.
معدن دار خاطر نش��ان کرد: برگ��زاری اردوی راهیان ن��ور، باعث تجدید 
میثاق نس��ل جوان کش��ور با آرمان ها و اندیشه های واالی ش��هدا و نظام 
مقدس جمهوری اس��المی می ش��ود. وی بیان کرد: با توجه به هجمه های 
 گسترده دشمنان، از طریق ش��بکه های ماهواره ای و فضای مجازی در بین 
 دانش آموزان، برگزاری اردوه��ای راهیان نور یکی از بهتری��ن راه ها برای 

خنثی کردن این هجمه گسترده است.

 مدیر شبکه دامپزشکی شهرس��تان تیران و کرون گفت: یک واحد صنفی 
مرغ و ماهی فروش��ی متخل��ف در شهرس��تان تی��ران و کرون ب��ه دلیل 
 فروش ماهی قاچاق و مجهول الهویه و خارج از ش��بکه مجاز  پلمپ ش��د. 
 فضل ا... صالح��ی کرون افزود: ای��ن واحد صنفی متخل��ف ماهیان مربوط 
به گروه گربه ماهی ها را در قالب ش��یر ماهی به مردم می فروخت که طی 
گشت مشترک نیروهای بهداشت محیط، اتاق اصناف و شبکه دامپزشکی 
تخلف شناس��ایی و فرد متخلف به مقامات قضایی معرفی شد. مدیر شبکه 
دامپزشکی شهرستان تیران و کرون بیان داشت: بر اساس حکم دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان این واحد صنفی به مدت30 روز پلمپ و بنر علل 
تخلف در محل کسب نصب شد. وی ادامه داد: این واحد صنفی در گذشته 
نیز مرتکب تخلف بهداشتی نیز شده بود که 14 روز پلمپ شد و این بار برای 
دومین بار مرتکب تخلف شده بود که این موضوع سبب شدت مجازات شد.

آرد نانوایی های گلپایگان 
سالم است

 اعزام 90 دانش آموز 
آران و بیدگلی به اردوی راهیان نور

پلمپ یک واحد صنفی عرضه مرغ و ماهی 
در تیران و کرون

فرمان��دار شهرس��تان لنج��ان در نشس��ت کمیس��یون 
 برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
شهرس��تان لنجان، قاچ��اق کاال و ارز را آفت کش��نده اقتصاد 
 کشور دانس��ت و اظهار کرد: پیش��گیری و مبارزه با قاچاق کاال 
 مس��ئله مه��م و گس��ترده   ای در کش��ور به ش��مار می آی��د و 
در شهرستان لنجان نیز به لحاظ جایگاه اقلیمی و قرار گرفتن 
 در مس��یر مواصالت��ی اس��تان های چهارمح��ال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوش��هر و فارس این مسئله 
 از جای��گاه ویژه ای برخوردار اس��ت چرا ک��ه تهدیدهایی چون 
 قاچ��اق دام، چوب، کااله��ای خارجی، مواد غذایی، س��یگار و 

مواد مخدر این شهرستان را تهدید می کند.
سید محسن سجاد با اشاره به اینکه پدیده شوم قاچاق عالوه بر 
ضربه وارد کردن به تولیدات داخل��ی، حقوق مصرف کنندگان 
را نیز نابود می کند، افزود: آمار به خوب��ی جایگاه نقش مخرب 
قاچاق کاال را در اقتصاد کش��ور نش��ان می ده��د از این رو این 
 مس��ئله همواره به عنوان یک معضل ب��زرگ اقتصادی مطرح 
بوده اس��ت، چراکه قاچ��اق کاال  باع��ث عدم تحق��ق اهداف و 
برنامه ها در حوزه توس��عه اقتص��ادی به ویژه در ح��وزه تولید 
 داخلی می ش��ود و س��بب ایج��اد اخت��الف طبقاتی ش��دید 
در جامعه است. فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه یکی از 
جدی ترین چالش  های پیش روی دولت ها، مسئله تقویت تولید 
داخلی بوده، اما آنچه ضربه س��نگینی به بدنه پویایی صنعت و 
 تولید داخلی وارد می کند قاچاق کاال و ارز است، تصریح کرد: باید 
به این مسئله توجه داشت که قاچاق کاال و ارز همچون سونامی 
مخرب به ج��ان تولید ملی افتاده اس��ت از این رو در راس��تای 
تاکیدات مقام معظم رهبری بر روی مس��ئله مبارزه با قاچاق و 
همچنین تحقق شعار س��ال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل، مبارزه با قاچاق کاال همچون گذش��ته در دستور 
 کار دولت تدبیر و امید قرار داش��ته و در شهرس��تان لنجان نیز 
با قدرت هر چه تمام تر با قاچاق کاال مبارزه همه جانبه می شود 
چراکه این امر از سیاست های عملی کردن اقتصاد مقاومتی در 

این شهرستان است.
وی با بیان اینکه مب��ارزه با قاچاق کاال عزم تمام دس��تگاه ها را 
 می طلب��د، اضافه کرد: شهرس��تان لنجان با کس��ب80 امتیاز 
رتبه نخس��ت اس��تان اصفهان را در خصوص مب��ارزه با قاچاق 
 کاال در کارنامه خود دارد، بنابر این مهم همچون گذش��ته باید 

در دستور کار تمامی دستگاه های شهرستان قرار داشته باشد.
 س��جاد با اش��اره به اینکه در یک ماه گذش��ته 6 فق��ره پرونده 
مبارزه با قاچاق به ارزش ریالی600 میلیون ریال در شهرستان 
 لنجان کشف و ضبط ش��ده اس��ت، ادامه داد: در سال گذشته

242 مورد پرونده قاچ��اق کاال به ارزش ریال��ی 158 میلیارد 
 و 800 میلی��ون ریال کش��ف و ضبط ش��د که ای��ن پرونده ها 

مورد بررسی قرار گرفته و احکام مربوطه نیز صادر شده است. وی 
در ادامه بر لزوم امر اطالع رسانی دقیق و گسترده در زمینه مبارزه 
با قاچاق تاکید کرد و افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان 
لنجان به دنبال کس��ب اخبار و اطالعات واصل��ه مبنی بر ورود 
کاالهای فاقد مجوز بالغ بر70 تن برنج، چهار هزار و 500 ثوب 
پوشاک خارجی، 2300 قلم لوازم خانگی، 112 هزار نخ سیگار 
خارجی، 13 هزار قلم مواد محترقه و20 هزار قلم لوازم آرایشی 

را کشف و ضبط  کردند.
فرماندار شهرس��تان لنجان عنوان کرد: در شهرس��تان لنجان 
تعداد 36 داروخانه مش��غول به فعالیت هس��تند ک��ه به طور 
مس��تمر مورد بازرس��ی قرار می گیرند تا تخلف��ی در خصوص 
فروش داروه��ای غیرمجاز و ب��دون لیبل در ای��ن داروخانه ها 
ص��ورت نپذیرد از این رو در س��ال گذش��ته 283 واحد صنفی 
بازرسی مش��ترک از داروخانه ها، فروش��گاه های لوازم آرایشی 
بهداش��تی، فروش��گاه های تجهی��زات پزش��کی و عطاری ها 
 انجام ش��د که ارزش ریالی کاالهای جمع آوری ش��ده بالغ بر

 44 میلیون و480 هزار ریال است.
وی با اش��اره به لزوم کنترل مس��یرهای مواصالتی شهرستان 
لنجان در راستای مبارزه با قاچاق کاال متذکر شد: گلوگاه های 
بازرس��ی، نقاط حیاتی هر کشور محسوب می ش��ود، در کشور 
ما نیز ایس��تگاه های بازرس��ی از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 

 هستند چرا که ایستگاه های ایس��ت و بازرسی نیروی انتظامی 
نقش مه��م و کلی��دی را در پیش��برد اهداف مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز ایف��ا می کنند از این رو باید در مس��یرهای مواصالتی 
شهرستان لنجان به خصوص مسیر س��فید دشت و همچنین 
 مس��یر چم ها اس��تقرار ایس��تگاه های ثابت و س��یار بازرسی 

داشته باشیم تا فضا را برای قانون شکنان ناامن کنیم.
س��جاد با اش��اره به اینکه اس��تحکامات مرزی نخستین قدم 
در مبارزه با قاچاق کاالس��ت، تاکید کرد: اس��تفاده از ظرفیت 
حوزه های بوم��ی و محلی، تعامل بین بخش��ی ب��ا ارگان هایی 
چون سپاه و بس��یج در پیشبرد اهداف ایس��تگاه های ایست و 
بازرسی در شهرس��تان لنجان کارآمد اس��ت بنابر این باید این 
 مهم در دس��تور کار ق��رار گیرد. وی یادآور ش��د: در راس��تای

اجرایی ش��دن تاکیدات رهبر معظ��م انقالب نیازمن��د انجام 
فعالیت ه��ای فرهنگی نی��ز در خصوص فرهنگ س��ازی برای 
استفاده از کاالی تولید داخل و پرهیز از استفاده از کاالی قاچاق 

در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار شهرس��تان لنج��ان تصریح ک��رد: باید تالش ش��ود 
فرهنگ  سازی استفاده از کاالی داخلی برای مردم شفاف سازی 
شود چرا که با آگاهی بخشیدن به مردم می توان به کمک آن ها 

امید داشت.
وی در پایان بیان کرد: دولت تدبیر و امی��د نیز با قدرت تمام از 

 ظرفیت های تولید ملی حمایت می کند و مب��ارزه همه  جانبه 
با قاچاق کاال را در دستور کار دارد.

تاثیر بسزایی قاچاق لوازم بهداشتی بر سالمت جامعه
در ادامه غالمرضا معظم، مدی��ر واحد بازرس��ی و نظارت اتاق 
اصن��اف شهرس��تان لنجان با اش��اره ب��ه اینکه قاچ��اق لوازم 
 بهداشتی می تواند بر سالمت جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد،

اظهار کرد: آس��یب های فراوانی در بحث قاچاق لوازم آرایشی، 
بهداشتی وجود دارد که اتاق اصناف شهرستان لنجان با جدیت 
در این حوزه پا به می��دان نهاده که البته معرفی ش��رکت های 
 معتبر به اصناف و داروخانه ها نیز در دس��تور کار ق��رار دارد تا 

در سطح شهرستان شاهد کاهش این آسیب ها باشیم.
 وی اف��زود: اتاق اصناف شهرس��تان لنجان در س��ال گذش��ته 
 در حوزه مبارزه ب��ا قاچاق کاال تیم بازرس��ی اتاق اصناف جمعا 
 45 روز بازرس��ی مش��ترک را اجرای��ی کرد ک��ه در این مدت

 104 واحد صنفی لوازم آرایش��ی مورد بازرس��ی قرار گرفتند 
که360 قلم کاال به ارزش ریالی 23 میلی��ون و 712 هزار ریال 

جمع آوری شد.
مدیر واحد بازرس��ی و نظارت اتاق اصناف شهرس��تان لنجان 
ادام��ه داد:180 واح��د صنفی توزی��ع دخانیات نیز در س��ال 
 گذش��ته مورد بازرس��ی قرار گرفتند ک��ه در این بازرس��ی ها

31 هزار و200 نخ سیگار به ارزش ریالی 15 میلیون 925 هزار 
ریال جمع آوری ش��ده همچنی��ن چهار واح��د صنف عطاری 
 مورد بازرس��ی قرار گرفته اند که 31 قلم کاال ب��ه ارزش ریالی

 554 هزار و500 ریال کشف و ضبط شده است. وی تصریح کرد: 
در صنف نانوا نیز 73 روز گشت مش��ترک برگزار شد که تعداد 
483 واحد نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت و تعداد پرونده های 
متخلف ارسال شده به اداره تعزیرات حکومتی 21 فقره با ارزش 

ریالی30میلیون و 556 هزار ریال بوده است.
نقش قاچاق دام زن�ده در انتقال بیماری ه�ای واگیردار 

دامی
در ادامه این نشس��ت رییس ش��بکه دامپزش��کی شهرستان 
 لنجان اظهار کرد: حمل و نق��ل غیر مجاز و قاچ��اق دام زنده، 
نقش بس��زایی را در انتقال بیم��اری های واگی��ر دار دامی ایفا 

می کند از این رو باید به این مهم توجهی جدی داشت.
 حمی��د طاه��ری در ادامه ب��ه تش��ریح اقدامات انجام ش��ده 
در 12 ماهه س��ال گذش��ته به ویژه مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
 در ش��بکه دامپزش��کی شهرس��تان لنجان پرداخ��ت و افزود: 
طی 12 ماهه گذش��ته در س��ال 94 هزار و 118 مورد بازرسی 
مشترک انجام گرفت که تعداد پرونده های متخلف 64 پرونده 
 بوده اس��ت. وی اضافه کرد: در بازرس��ی های انجام شده بالغ بر
  7 ه��زار و 55 کیلوگ��رم دارو و غی��ره ب��ا اعتب��اری بال��غ بر

 210 میلیون ریال مواد ضبط و معدوم سازی شد.

فرماندار شهرستان لنجان:

استحکامات مرزی نخستین قدم در مبارزه با قاچاق کاال است

اردیبهش��ت ماه فصل یکه تازی گل ها و شکفتن الله های 
نیلوفری در کاش��ان اس��ت. روییدن الله ه��ا هم زمان با 
 فرارس��یدن بهار و ش��کفتن ش��کوفه درخت های میوه 
در نیاس��ر و در باغ��ات آن هم��راه اس��ت، همزم��ان با 
 طلوع آفتاب گل ه��ای الله ب��از و پس از غ��روب آفتاب 
بسته می ش��وند، گل های سرخ و س��فید آن دارای چهار 
گلبرگ بوده ک��ه گلبرگ های آن  یک در میان س��فید و 

سرخ است.
کارشناس فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
کاش��ان اظهار داش��ت: گل هایی که در دشت های نیاسر 
به صورت خودرو می روید از نوع الله بوده و ازلحاظ ساختار 

شناسی با آالله متفاوت است.
عل��ی خالوی��ی اف��زود: الله های��ی ک��ه در دش��ت های 
نیاس��ر می روید از نوع سوس��نیان یا » لیلیاسه « است، 
 این نوع الل��ه در دنیا100 ت��ا150 گون��ه دارد و عمدتا 

در آسیای مرکزی می روید.
وی گفت: این نوع الل��ه از نظر گیاه شناس��ی به دو گروه 
پرورش دهنده و خودرو تقس��یم ش��ده که در دشت های 
نیاس��ر و اراضی کش��اورزی این منطقه عمدتا به صورت 

خودرو می روید.
رویش 19 گونه الله در ایران

کارش��ناس فنی اداره منابع طبیعی و آبخیرداری کاشان 
خاطرنش��ان کرد: در ایران 19 گونه از این الله به چشم 
می خورد، اما به دلیل کم توجهی به الله ها نمی توان گفت 

از چه نوعی هستند.
این الله ها از طریق پیاز تکثیر می ش��وند، گل های زیبای 
الله همه س��اله از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه 
با رویش در اراض��ی نیاس��ر زیبایی، طراوت و ش��ادابی 

خیره کننده ای را به چشم بینندگان القا می کند.
خالوی��ی افزود: فص��ل رویش الله ه��ا و اس��تفاده از این 
فرصت می تواند منبع  خوبی برای توس��عه گردش��گری 
و اکوتوریس��ت این منطقه باش��د که اداره منابع طبیعی 

کاش��ان از این قابلیت و توانمندی برای تکثیر این نوع از 
الله ها، همچنین جذب و جلب گردشگر استقبال می کند.

فصل شکفتن الله های نیلوفری
در اروپا، گل های الله را با نام  » Tulipa « می شناسند که 
ش��باهتی با طول بند دارد، زمانی که شقایق های وحشی 
س��رخ یا گل های محمدی در این منطقه و در فصل بهار 
می رویند، آن زمان اس��ت که الله های نیلوفری س��رخ و 
سفید می شکفند. این گل ها عمر کمی دارند، اما با همین 

عمر کم خاطره و مناظر زیبایی را در ذهن گردش��گران و 
مردم مجاور نیاسر به یادگار می گذارند.

الله های نیاسر ازجمله گل های خودرو و منحصربه فردی 
به ش��مار می روند که می توان گفت مش��ابه آن در دیگر 
مناطق شهرستان کاشان مشاهده نمی شود، معموال این 
گل ها با رویش در باغ ها، دش��ت ها و مزارع نیاسر همراه 

بوده و دشت ها را رنگین و عطرآگین می کند.
اردیبهشت فصل گل در کاشان

اردیبهشت که از راه می رس��د اتفاقات خوبی در کاشان و 
مزارع و باغ های آن رخ می دهد، از جمله رویش گل های 
محمدی و پیچی��دن عطر گل محم��دی در کارگاه های 
گالب گیری و نیز رویش الله های سرخ و سفید که این ها 

همه چشم هزاران بیننده را به خود جذب می کند.
البت��ه باید گفت ک��ه هرک��دام از این رخداده��ا زیبایی 
 بی نظی��ری را در ای��ن ش��هر و در فص��ل به��ار حاک��م 
 کرده اس��ت. از جمل��ه جاذبه های گردش��گری نیاس��ر 
در فصل بهار را می توان رویش الله های س��رخ و س��فید 
دانس��ت که گردش��گران بس��یاری را برای تماشای این 
 نوع الله های سرخ و س��فید به این ش��هر سرسبز جذب

 می کند. امسال نیز همچون سال های گذشته، الله های 
نیاس��ر مش��تاق قدوم گردش��گران هس��تند تا چش��م  
 بینندگان را با زیبایی خود نوازش دهند، شهر سبز نیاسر 
در 30 کیلومتری غرب شهرس��تان کاش��ان و در دامنه 

کوه های کرکس واقع  شده است.

اردیبهشت فصل گل در کاشان

احیای هنر صنعت های بومی، مهم ترین اولویت فرهنگی شهرداری شهرضافعالیت های پژوهشی دانشگاه ها روی معضالت صنایع نجف آباد 
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان نجف آباد گفت: دانشگاه ها 

روی معضالت صنایع نجف آباد کار پژوهشی می کنند.
ناهید بابایی نجف آباد با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی خانه صنعت، 
معدن و تجارت نجف آباد با دانش��گاه های شهرس��تان نجف آباد وتیران و 
کرون اظهار داشت: این جلسه در زمینه بازتعریف نظام ارتباط بین صنعت 

و دانشگاه تشکیل شد.
وی افزود: اطالع رسانی، آگاه سازی عمومی و آموزش درزمینه مزایای نظام 
ارتباط بین صنعت و دانشگاه، جلب مشارکت های مردمی در زمینه های 
مختلف و متناس��ب با اهداف، ایجاد گس��ترش و تقوی��ت هماهنگی بین 

بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت ازجمله اهداف این نشست بود.
 دبی��ر خانه صنعت، مع��دن و تجارت شهرس��تان نجف آب��اد اضافه کرد: 
گس��ترش نظارت عمومی و پایش نظ��ام ارتباط بین صنعت و دانش��گاه، 
ارایه راهکارها و پیش��نهادها به نهادهای رس��می، صنعتی و موسس��ات 
آموزش��ی، تالش درزمینه ایجاد پایداری در سیاس��ت های تدوین شده و 
کمک به تداوم مس��تمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مس��ئوالن، 
به کارگیری پتانسیل های انس��انی و مالی موجود به منظور به روزرسانی و 
ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانش��گاه و همکاری ب��ا ادارات دولتی 
و اقدامات مش��ترک برای پیش��برد برنامه ها درزمینه ارتباط بین صنعت 
 و دانش��گاه و نظام فناوری کش��ور مبتنی بر س��ند چش��م انداز20 ساله 
از دیگر اهداف این نشست مش��ترک بود. این مسئول به نتایج این جلسه 

اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در این جلس��ه پس از بحث و تبادل نظر بین 
اعضای هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت، روس��ا و کارشناس��ان 
 دانش��گاه های شهرس��تان های نجف آب��اد تی��ران و کرون مقرر ش��د تا 
 از فارغ التحصیالن دانش��گاه ها در رش��ته های مرتبط با صنعت استفاده 

شود.
 وی اضافه کرد: معرفی کارآم��وزان در صنایع ب��رای گذراندن دوره های 
 کارآم��وزی و ایجاد رش��ته های موردنیاز صنایع در دانش��گاه ها به همراه

 اعطای مدرک دانش��گاهی برای آموزش مدی��ران و کارکنان واحدهای 
صنعتی از دیگر تصمیمات نشست مشترک هم اندیشی اعضا خانه صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان نجف آباد با روسای دانشگاه های شهرستان های 

نجف آباد تیران و کرون بود. 
بابایی تصریح کرد: در این جلس��ه طرفین تصمیم گرفتند تا در راس��تای 
همکاری مشترک دانشگاه و صنعت، مسائل و معضالت مورد نظر صنایع 
 را به دانش��گاه ها اع��الم کنند تا کار پژوهش��ی بر روی آن انج��ام و نتایج 

به صنایع اعالم شود. 
در ادام��ه ایج��اد ارتباط  موث��ر بی��ن صنعت غ��رب اس��تان اصفهان و 
دانش��گاه ها، جلس��ه هم اندیش��ی اعضا خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت 
شهرس��تان نجف آب��اد ب��ا روس��ای دانش��گاه های شهرس��تان های 
 نجف آب��اد تیران و ک��رون در خان��ه صنعت مع��دن و تج��ارت نجف آباد

برگزار شد.

شهردار شهرضا گفت: احیای هنر  صنعت  های اصیل و منحصر به فرد شهرضا، 
مهم ترین اولویت شهرداری در حوزه فرهنگی است.

 رحیم جافری در مراس��م افتتاح » کارس��وق زیبایی های ش��هر من « که در 
»هنرس��تان حمیده کاظمی« برگزار شد، عنوان داش��ت: برگزاری این گونه 
نمایشگاه ها باعث می شود، بیشتر به ارزش های فرهنگی شهرمان پی ببریم.

وی با اش��اره به برخی از ویژگی های فرهنگی ش��هرضا اظهار داشت: شهرضا 
شهر علما و دانشمندان بزرگی است، اگر شهرضا را از ابواب مختلف فرهنگی 
و هنری بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که یکی از برجسته ترین شهرهای 
 استان اس��ت. ش��هردار ش��هرضا گفت: یکی از بارزترین ویژگی های شهرضا 
در حوزه مردم شناسی، آداب و رسوم و قومیت های مختلفی است که در کنار 

هم زندگی مسالمت آمیزی را تجربه می کنند.
جافری اذعان داشت: متاسفانه بسیاری از آداب و رسوم منحصر به فرد شهرضا 

هنوز به دیگر مناطق معرفی نشده است.
وی شخصیت های برجس��ته علمی و سیاسی ش��هرضا را از جمله مهم ترین 
ویژگی های فرهنگی آن برش��مرد و افزود: بزرگانی همانند ش��هید مدرس، 
شهید همت و حکیم زاهد، در بین تمام هم عصران خود بی نظیر هستند و باید 

به دیگر مردم از مناطق مختلف، معرفی شوند.
شهردار شهرضا گفت: وجود بارگاه امازاده شاهرضا و مساجد و تکایای تاریخی 
در شهرضا این ش��هر را به مجموعه ای منحصر به فرد در حوزه فرهنگ و هنر 

تبدیل کرده است که در سطح استان بی نظیر است.

 جافری عنوان داش��ت: باف��ت قدیمی ش��هرضا گنجینه ای منحص��ر به فرد 
از معماری اصیل ایرانی اسالمی است که با دستان هنرمند معماران این شهر 

ساخته شده و می توان معرف سبک معماری مخصوص شهرضا باشد.
 وی تصریح کرد: قنوات مختلفی در بخش های مختلف ش��هر ایجاد ش��ده و 
سازه منحصر کم نظیر منبع آب شهرضا مجموعه بی نظیری است که می تواند 

نمایانگر موزه آبرسانی این شهر را به نمایش بگذارد.
شهردار شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، اذعان کرد: امروزه متاسفانه با 
مصالح سخت ساختمانی، شهر را توسعه داده ایم و ساخت و سازهای غیرمجاز، 
بدون رعایت معماری سنتی و شهرسازی اسالمی انجام می شود. جافری اضافه 
کرد: باید زیبایی های این ش��هر در قالب المان به مردم معرفی شود، المان ها 
در انواع بیانی، عملکردی و نمایشی هستند که می تواند زمینه مناسبی برای 

حفظ گذشته و تاریخ شهرضا باشند.
وی همچنین با اش��اره به انجام برخی اصالحات در میادین و معابر ش��هرضا 
گفت: میدان فاطمی��ه به لحاظ ع��دم برخ��ورداری از اصول فن��ی و علمی 
مهندسی، س��بب بروز نارضایتی هایی از سوی شهروندان ش��ده بود که این 
مجموعه اصالح شد. محمدعلی جعفری، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 شهرضا نیز در این مراس��م عنوان داش��ت:  هنر اصیل و معناگرا، انسان ها را 
با فطرت متعالی خود آشنا کرده و راه س��عادت را برای آن ها هموراه می کند. 
وی تصریح کرد: هنر متعالی و فاخر زمینه زاللی روح و آرامش روان را فراهم 
می کند و باعث می شود ناراحتی های روحی هنرمند و جامعه کاهش پیدا کند.

 آن سوی خبر
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ــود كه موجب بروز  ــلوليت به تجمع چربى در برخى از نقاط بدن گفته مى ش س
ــايندى را به وجود مى آورد.  ناهموارى در سطح پوست مى شود و ظاهر ناخوش
محققان چند راهكار طبيعى براى كاهش سلوليت ارايه داده اند.سلوليت معموال 
در اندام تحتانى بدن و اغلب در زنان ديده مى شود. گرچه اين حالت بيشتر جنبه 

ژنتيكى دارد؛ ولى مى توان با چند راهكار ساده اثرات آن را كاهش داد.
علل بروز سلوليت چيست؟

ــلوليت اغلب در افرادى با اضافه وزن ديده مى شود؛ ولى افراد الغر هم گرچه س
ــوند، از طرفى كاهش وزن به كاهش سلوليت   مى توانند به اين عارضه مبتال ش
ــت. يعنى  ــلوليت، عوامل وراثتى اس كمك مى كند. يكى از مهم ترين داليل س
احتمال سلوليت در افرادى كه در خانواده خود سابقه اين حالت را دارند، بيشتر 

است. برخى از عوامل ديگر تاثيرگذار در اين عارضه عبارتند از :
رژيم غذايى نامناسب

سوخت و ساز كند بدن
عدم فعاليت 

تغييرات هورمونى
كاهش آب 

افزايش چربى بدن
ضخامت و رنگ پوست (سلوليت در افرادى كه پوست روشن دارند 

بيشتر ديده مى شود)
نحوه درمان سلوليت

-برس زدن پوست
يكى از مهم ترين روش هاى كاهش سلوليت، برس زدن پوست است. 

ــتحمام انجام شود. برس در ابتدا بايد با فشار  بهتر است اين كار هر روز قبل از اس
كمى روى پوست قرارگيرد و پس از مدتى فشار افزايش يابد. برس پوست بايد از 
پاها شروع شود و جهت آن به سمت قلب باشد. مدت زمان الزم براى اين فرآيند 
بايد حدود 5 دقيقه باشد، در اين حالت پوست گل بهى رنگ مى شود كه نتيجه 
ــت و بايد هفته اى يك بار  ــت كامال شخصى اس اثر بخشى آن است. برس پوس

شسته شود. 
-ماساژ پوست

ماساژ پوست با تحريك جريان لنفى به كاهش سلوليت كمك مى كند.
روش هاى درمانى مانند استفاده از كرم هاى برطرف كننده سلوليت، ليپوساكشن، 
ــه خيلى توصيه ــى نيز وجود دارند ك ــى و حرارت درمان ليزر، تحريك الكتريك
 نمى شوند و ممكن است در برخى موارد عاليم سلوليت را تشديد كنند. محققان 
ــتفاده از غذاهايى با فيبر باال و بدون چربى و شكر را در كاهش سلوليت موثر  اس
ــوليت  ــيدن آب كافى، فعاليت بدنى و كاهش وزن نيز در رفع س مى دانند. نوش

موثر است.

سلوليت؛ علل و درمان 

ــك عمومى گفت: بهار از فصل هايى است كه به  يك پزش
ــيارى از افراد آزار  خاطر وجود گل و گياه فراوان براى بس
دهنده است، اما راه هايى وجود دارد كه مى توان به كمك 

آنها آلرژى را تا حد زيادى كاهش داد. 
دكتر عليرضا علمدادى، افزود: حداقل 25 درصد افراد به 
آلرژى هاى فصلى در فصل بهار مبتال مى شوند و اين نوع 
ــيت به درجات متفاوتى در افراد منجر به سرفه،  حساس

آبريزش بينى، عطسه و خارش پوست مى شود.
ــورد با بيش  ــى در برخ ــيت هاى فصل وى افزود: حساس
از130 هزار ماده آلرژى زا به وجود مى آيند كه از راه هاى 
ــتى و خوردن و آشاميدن وارد  تنفسى، تماس هاى پوس
ــور ژنتيكى آلرژى  ــوند و برخى افراد نيز به ط بدن مى ش
را از خانواده شان به ارث مى برند، اما با اين همه پزشكان 
دريافته اند كه نوع مواد غذايى مصرفى مى تواند با تقويت 
و هوشمندسازى سيستم ايمنى بدن، شدت آلرژى هاى 
ــه آنها تضعيف و  ــبت ب فصلى را كاهش داده يا بدن را نس

آسيب پذيرتر كند.

ــان كرد: كاهش مقدار دريافت چربى  علمدادى خاطرنش
ــيدهاى چرب غيراشباع،  ــبت اس مصرفى با افزايش نس
ــول و نامحلول،  ــتفاده بجا و به اندازه از فيبرهاى محل اس
ــيدان ها مى تواند سيستم دفاعى  ويتامين ها و آنتى اكس

بدن را در مقابله با آلرژى هاى فصلى تقويت كند.
ــك عمومى تصريح كرد: كسانى كه وزن خود را  اين پزش
در حد طبيعى و مهم تر از آن، نسبت توده عضالنى و بافت 
ــى حفظ كرده اند، عاليم  چربى بدن خود را در حد طبيع

آلرژى را كمتر از ساير افراد بروز مى دهند.
وى گفت: برخى از غذاها سبب افزايش يا كاهش عوارض 
ناشى از آلرژى خواهند شد. براى نمونه موادى نظير سويا، 
ــزه، گوجه فرنگى، بادمجان، گوجه  تخم مرغ، ماهى، خرب
ــى از  ــكالت ها مى توانند عوارض ناش ــبز و برخى از ش س

آلرژى هاى فصلى را تشديد كنند.
ــتم ايمنى بدن در مواجهه با مواد  ــد: سيس وى يادآورش
ــتامين ها مى شود كه عوارضى  آلرژى زا باعث ترشح هيس
ــورت، خارش  ــم ها، قرمزى ص ــه، تورم چش چون عطس

ــكالت تنفسى و گوارشى را  پوستى و در برخى افراد مش
همراه مى آورد.

ــون كار و فعاليت زياد،  ــه داد: عواملى چ علمدادى ادام
ــبانه، انجام ورزش هاى سنگين،  كاهش ميزان خواب ش
قرار گرفتن در محيط هاى آلوده، مصرف دخانيات و مواد 
ــز مى تواند  ــه آنتى بيوتيك ها ني ــدر و مصرف بى روي مخ
ــش احتمال بروز  ــتم ايمنى بدن و افزاي به تضعيف سيس

آلرژى منجر شود.
ــك عمومى در پايان گفت: مصرف مواد غذايى  اين پزش
ــل وجود  ــده به دلي ــه اى فرآورى ش ــى و كارخان صنعت
ــم دهنده هاى  ــاى مصنوعى و طع نگهدارنده ها، رنگ ه
موجود در آنها، آجيل هاى كهنه، كنسروها، كمپوت ها و 
غذاهايى كه به مدت طوالنى فريز مى شوند و نيز غذاهاى 
سرشار از چربى هاى اشباع چون شيرينى هاى خامه اى، 
سس مايونز، روغن هاى جامد و نيز فست فودها، تضعيف 
كننده سيستم ايمنى بدن هستند و مى توانند به تشديد 

عوارض ناشى از آلرژى هاى فصلى كمك كنند.

نكته ها

ــنيده ايد؛ اصطالحى كه بيشتر  ــما هم بار ها واژه رودل كردن را ش احتماال ش
ــتفاده مى كنند. از نظر پزشكى، رودل    اوقات افراد پا به سن گذاشته از آن اس
ــت كه با نفخ بروز مى كند و متخصصان به آن  همان اسپاسم روده بزرگ اس

دردهاى كوليكى يا قولنج گوارشى مى گويند.
دكتر ناصر ابراهيمى دريانى، فوق تخصص بيمارى هاى گوارش و كبد درباره 
عارضه رودل مى گويد: رودل بيشتر در مورد بچه ها به كار برده مى شود. حال 
اگر مشكل رودل كودك فقط ناشى از پرخورى باشد، معموال اين حالت بعد از 
چند ساعت برطرف مى شود. حتى، دادن آب داغ و نبات و مايعات سبك مثل 

چاى كمرنگ به كودك، مى تواند تحريك پذيرى معده را كم كند.
ــيم  ــگيرى از رودل كردن عالوه بر اينكه بايد مراقب باش از طرفى براى پيش
پرخورى نكنيم، مصرف كاكائو، قهوه، چاى پررنگ، نوشابه، غذاهاى كنسروى، 
غذاهاى تند، ترش و چرب به خصوص فست فود ها را نيز بايد كاهش داده و به 

مرور از برنامه غذايى حذف كنيم. 
نفخ ناشى از رودل كردن يك عارضه شايع است. كسانى كه زمينه نفخ دارند، 
ــوند مانند نخود، لوبيا، باقال و ماش و... را بايد  مواد غذايى كه شكسته نمى ش
كمتر مصرف كنند و در صورت نفخ مى توانند يك قاشق عرق نعنا بخورند كه 
ضدنفخ است. وجود زيره سياه داخل كباب يا برنج نيز مى تواند جلوى نفخ را 
ــكلى نيست، ولى در سنين  بگيرد. همچنين نفخ اگر يك يا دو بار باشد، مش

باال بايد بررسى شود.
دكتر محمدجعفر فره وش، فوق تخصص گوارش نيز در مورد مشكل رودل در 

كودكان به سواالت زير پاسخ مى دهد.
رودل كردن چيست؟ 

رودل كردن اصطالح عاميانه اى است كه مردم درباره سوءهاضمه هاى موقت 
و خفيف به كار مى برند و معادل علمى آن دردهاى كوليكى يا قولنج گوارشى 
ــم درد مى گيرد و ول  ــا مى گويند: دل ــت. خيلى ها در توصيف اين درد ه اس
مى كند. پرخورى يكى از مهم ترين علل دردهاى كوليكى است، اما مى تواند 

علل جدى ترى هم داشته باشند.
مثال چه عللى؟ 

ــند يا مزمن، طوالنى و  ــى مى توانند بى سابقه و ناگهانى باش دردهاى گوارش
تكرارشونده. اگر كودك عاليم تب، الغرشدن در مدتى كوتاه و اسهال خونى 
ــار التهاب معده يا   همان  ــود، احتمال دارد دچ ندارد و دل دردش كم نمى ش
گاستريت ناشى از فعاليت باكترى هليكوباكترپيلورى و زخم هاى ناشى از آن 
شده باشد. نشانگان روده تحريك پذير ناشى از اضطراب و نرفتن به دستشويى 
ــل اين درد ها ــم، مى توانند از عل ــواس و اكراه ه ــه به دليل وس خارج از خان

 باشند.
 والدين بايد به فرزندشان آموزش دهند كه ادرار و مدفوع خود را زود تخليه 

كنند، زيرا نگه داشتن ادرار و مدفوع در بزرگسالى مشكل ساز مى شود.
آيا براى درمان دل درد كودك بايد حتما به متخصص مراجعه كرد؟ 

اگر درد شكمى بعد از چند ساعت بهبود نيافت يا با عاليم ديگر گوارشى مانند 
تهوع، استفراغ، يبوست و اسهال، همراه بود، بايد به متخصص مراجعه كنيم تا 
مطمئن شويم كودك به بيمارى جدى ترى مثل آپانديسيت، التهاب روده و 
معده و مسموميت غذايى مبتال نشده است. در اين موارد نبايد به كودك نبات 

داغ يا مسكن داد و فورا بايد به بيمارستان مراجعه كرد.
آيا رودل باعث استفراغ هم مى شود؟ 

استفراغ معموال نشانه مسموميت غذايى است، اما پرخورى هم مى تواند باعث 
استفراغ شود و بعد از يك بار استفراغ، معده خالى و راحت مى شود، اما تكرار 

استفراغ مشكلى است كه متخصص بايد بررسى كند.
مصرف سيب و خيار با پوست باعث رودل مى شود؟ 

نبودن روش هاى دقيق تشخيصى مانند اندوسكوپى در گذشته، باعث مى شد 
ــوءهاضمه، زخم معده و روده  ــى مثل س طبيبان برخى بيمارى هاى گوارش
ــه بيمار رژيم هاى غذايى  ــر را در يك گروه قرار دهند. بنابراين ب تحريك پذي
سختى مى دادند كه باعث يبوست و فقر ويتامينى و ضعف عمومى او مى شد، 
اما ميوه و سبزى براى سالمت دستگاه گوارش بسيار مفيدند و پزشكان فقط 
براى برخى بيماران مثال مبتاليان به ريفالكس، پرهيز از خوردن مركبات و 

ميوه هاى اسيدى را توصيه مى كنند.
نوع و حجم غذا هم در ايجاد رودل مؤثر است؟ 

ــا را در يك وعده  ــر دارد، نبايد انواع غذا ه بله، كودكى كه روده تحريك پذي
بخورد. والدين بايد به فرزندشان ياد دهند، تنوع غذا در سفره براى احترام به 
ذائقه هاى مختلف است و الزم نيست همه از تمام خوراكى ها بخورند. والدين 
ــرف انواع غذا ها  ــان هم بايد اين الگوى تغذيه اى را رعايت كنند. مص خودش
ــود و در نتيجه فرد احساس  ــش خون به معده مى ش در يك وعده باعث كش

خمودگى، خستگى و كم حوصلگى مى كند.
مگر معده با آنزيم هاى گوارشى نمى تواند اين مواد را به راحتى هضم 

كند؟
ــخصى دارد، مثال تجزيه  تجزيه هر نوع ماده غذايى در معده و روده زمان مش

چربى و پروتئين به ترتيب 5 و 3 ساعت زمان مى برند. 
بنابراين تا ساعت ها احساس راحتى را از فرد مى گيرند. درست اين است كه، 

تعداد وعده هاى غذايى افزايش و حجم آنها كاهش يابد.
اين درسـت اسـت كه مى گويند مصرف تخمه با پوست باعث رودل 

مى شود؟ 
ــه از موادى مثل  ــم دادن به تخم ــه، براى طع ــت ك بله و دليلش هم اين اس
جوهرليمو استفاده مى شود كه معده را تحريك مى كند. عالوه بر اين، پوست 
تخمه در بدن هضم نمى شود و اگر خوردن تخمه با پوست تداوم يابد، به مرور 

پوست ها در دستگاه گوارش جمع و باعث انسداد روده مى شود.

بيشتر بدانيم

نكته ها

باقى ماندن ذرات مواد غذايى قندى روى دندان ها مى تواند باعث فعال شدن 
برخى ميكروب هاى تخريب كننده ميناى دندان شود.

ــايعى كه به سالمت  ــك گفت : يكى از موارد ش ــى ، دندانپزش عزت اهللا خامس
دندان ها آسيب مى رساند مصرف بيش از حد انواع شيرينى و شكالت ها، انجير 
خشك،خرما، كشمش است كه اين مواد باعث درد و تخريب دندان ها مى شود .
وى ادامه داد :براى پيشگيرى از اين آسيب ها نمى توان مصرف خوراكى هاى 
ــده را قطع كرد ، اما مى توان با رعايت نكاتى از آسيب در امان بود، اين  گفته ش
ــيب ها به دليل وجود ميكروب هايى در دندان كه با در اختيار داشتن مواد  آس
قندى شروع به اسيد سازى مى كنند و موجب حل شدن ميناى دندان و تخريب 
آن مى شوند . اين دندانپزشك، افزود : همچنين مصرف ليمو ترش به مقدار زياد 
ــيتريك ) موجود در آن به ميناى دندان آسيب  نيز باعث مى شود تا ( اسيد س
برساند، از اين رو به افراد توصيه مى شود  پس از مصرف مواد غذايى ذكر شده، 
ــتفاده از يك ليوان  ــواك زدن كنند و يا دندان ها را با اس بالفاصله اقدام به مس
ــى در بخش پايانى، يادآور شد : نكته ديگر  آب شست وشو دهند. دكتر خامس
ــتر از مواد غذايى حاوى كلسيم و ــعى كنند با استفاده بيش اينكه افراد بايد س
 ويتامين هايى نظير A و B  به سالمت و استحكام دندان هاى خود كمك كنند، 
ــال وجود ويتامين B و كلسيم در سالمت دندان ها  به خصوص در افراد ميانس

ضرورت بيشترى دارد .

طبق گزارش اخير محققان، استفاده از ضدآفتاب داراى SPF 30 روى موش ها 
قبل از قرارگيرى در معرض اشعه ماوراءبنفش B موجب به تاخير افتادن روند 

پيشرفت سرطان پوست شد.
ــان مى دهد كه  ــگاه ايالتى اوهايو آمريكا نش  يافته هاى مطالعه محققان دانش
ــگيرى از  ــد و موثرتر پيش ــيوه هاى جدي ــتفاده از موش ها، ش مى توان با اس

خطرناك ترين انواع سرطان پوست را تشخيص داد.
به گفته محققان، در طول 40 سال گذشته نرخ بروز سرطان پوست يا مالنوما به 
شكل مداوم در حال افزايش است. مشخص شده است كه استفاده از ضدآفتاب 
ها براى جلوگيرى از آفتاب سوختگى ناشى از نور خورشيد كه فاكتور پرخطر 

اصلى ابتال به سرطان پوست است، بسيار مفيد است.
دكتر كريستين برد، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «ما با استفاده 
از مدل موش ها، امكان توانايى تاثير كرم هاى ضدآفتاب را نه تنها در پيشگيرى 
ــت مورد آزمايش قرار  ــوختگى، بلكه در پيشگيرى از سرطان پوس از آفتاب س

داديم. نتيجه مطالعه ما دستاورد بسيار مهمى است.»
ــت چراكه تاثير  ــيار حائز اهميت اس ــان، نتايج اين مطالعه بس به گفته محقق
ــورد آزمايش  ــا فيزيكى، م ــيميايى ي ــاب ها، از جمله ش تمامى انواع ضدآفت
ــان  ــت نش ــرطان پوس ــد و كارآمدى آنها در حفاظت در مقابل س قرار گرفتن

داده شد. 

چرا شيرينى ها باعث درد دندان
مى شوند؟ 

كرم هاى ضدآفتاب را براى پيشگيرى 
از سرطان پوست جدى بگيريد

اين خوراكى ها آلرژى  را تشديد مى كنند 

محققان نشان داده اند كه يكى از علل مهم و پنهان 
دندان قروچه كردن افراد، ريشه در مشكالت ستون 

فقرات و كمر دارد.
مشكل دندان قروچه مشكلى است كه تقريبا بيش 
ــتند. گاهى  ــراد جهان درگير آن  هس از نيمى از اف
ــكالت فك، رشد  اوقات منظم نبودن دندان ها، مش
ــب،  ــب فك و دندان، برنامه غذايى نامناس نامتناس
استرس، فشار روحى و همچنين مشكالت مربوط 
به دهان و دندان علت دندان قروچه است و در سنين 
كودكى نيز مانند بزرگسالى و ميانسالى امرى بسيار 

متداول مى باشد.
توجه به اين نكته مهم است كه تنها وظيفه دندان ها 
ــايل مربوط به گوارش نيست  در فك جويدن و مس
بلكه دندان ها نقش مهمى را در حمايت از جمجمه، 
ستون فقرات و قورت دادن غذا ايفا مى كنند. گاهى 
اوقات قرارگيرى نامنظم و نادرست دندان ها در فك 
سبب انحنا در ستون فقرات مى شود و يا حتى ناشى 
ــى اوقات علت  ــت و به همين ترتيب گاه از آن اس

ــه در  ــب بودن دندان ها و فك ريش اصلى نامتناس
مشكالت پشت و كمر مى باشد.

ــد و  ــعه نيافته باش ــتى توس اگر فك پايين به درس
خيلى جلو يا خيلى عقب قرار گرفته باشد، دندان ها 
ــا بگيرند و فرد  نمى توانند به طور منظم در فك ج
مدام دچار مشكل دندان قروچه مى شود و از طرف 
ــت بر حالت بدن فرد نيز تاثيرهاى  ديگر ممكن اس

منفى بر جاى بگذارد.
ــب بودن فك سبب مى شود كه راه  در واقع نامتناس
ــور هوا به داخل  عبور هوا در دهان تغيير كند و عب
ــود و تنفس، جويدن،  ــختى انجام ش و درون به س
ــى صحبت كردن فرد  هضم غذا، قورت دادن و حت
ــود. در نتيجه مى توان  نيز دستخوش مشكالتى ش
ــب در شكل گيرى  گفت كه رابطه ميان عدم تناس
ستون فقرات و فك مى تواند رابطه اى دوسويه باشد 
ــدان قروچه هاى گاه  ــى از مهم ترين علل دن كه يك
ــود كه خود از آن بى خبر  و بيگاه افراد محسوب ش

هستند.

تحقيقات حاكى از آن است كه امكان مرگ در افراد الغر و 
استخوانى هنگام وقوع حمله قلبى يا مدتى بعد از آن، بيشتر 
از افراد ديگر است كه شاخص توده بدنى شان طبيعى است. 
ــتخوانى بودن به اين معناست  بيش از حد الغر بودن و اس
كه شاخص توده بدنى فرد پايين تر از حد طبيعى است كه 
ممكن است گاهى مشكل ساز شود. بنابر مطالعه اى كه در 
ــد، افراد الغر و استخوانى  ــكى منتشر ش مجله دارو و پزش
شانس كمترى براى زنده ماندن پس از حمله قلبى دارند.
ــى را از چندين پروژه  ــان داده هاي ــن تحقيق، محقق در اي

ــامل ــى عروقى جمع آورى كردند كه ش بيمارى هاى قلب
 57 هزار و 574 فرد بزرگسال مى شد كه سابقه مشكالت 
قلبى داشتند يا مستعد آن بودند. وزن و شاخص توده بدنى 
ــايرين طبيعى  9/8 درصد از آنها زير حد طبيعى بود و س
بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد افراد الغر زمانى كه دچار 
حملى مى شدند و يا چند ماه يا سال پس از آن بيشتر از افراد 

طبيعى قربانى دارند.
عالوه بر اين، نتيجه اين تحقيق حاكى از آن است كه افرادى 
كه شاخص توده بدنى كمتر از 18/5 داشته باشند، بيشتر 
امكان دارد به مشكالت قلبى عروقى يا مرگ بعد از حمله 
ــوند. البته اگر فرد مدت زمان خاصى درگير  قلبى دچار ش
ــد، به طور طبيعى دچار  مشكالت قلبى عروقى مزمن باش
كاهش وزن مى شود. به همين علت به افراد توصيه مى شود 
كه با توجه به شاخص توده بدنى خود، سعى كنند آن را به 
حد طبيعى برسانند. به بيانى ديگر، شايد كاهش ناگهانى و 
چشمگير وزن و شاخص توده بدنى خود هشدار و عالمتى 
براى مشكالت قلبى يا حمله قلبى باشد كه بهتر است در 

اين صورت با پزشك متخصص مشاوره كرد.

دريچه

خطر مرگ در افراد الغر بعد از حمله قلبى بيشتر است پنهان ترين علت دندان قروچه كه از آن بى خبرهستيد 

رودل كـردن چيست 
و چگـونه برطـرف مـى شود؟ 



بيوگرافى

آدولف هيتلر 
صدراعظم و ديكتاتور آلمان 

پنجم ارديبهشت، سالروز شكست نظامي آمريكا در صحراي طبس است. در اين حمله 
نظامي، شيطان بزرگ با مفتضحانه ترين وضع ممكن، شكست خورد. 

ــه خانه كعبه در  ــيطان بزرگ در اين عمليات، حمله فيلداران ابرهه را ب ــت ش شكس
ذهن ها زنده مي كند. 

لشكريان ابرهه، همچون نيروهاي متجاوز آمريكايي، از فراواني قدرت و شوكت، تصور 
نمي كردند كسي بتواند مانع حمله آنها به خانه كعبه شود، ولي آن هنگام كه به سوي 
ــمان ظاهر شدند و  كعبه هجوم آغاز كردند، به فرمان خداوند متعال پرندگاني در آس
سنگ هايي كه در منقار داشتند، بر سر فيل سواران فرود آوردند و بدين وسيله، كافران 
يكي پس از ديگري به هالكت رسيدند. در پنجم ارديبهشت 59 نيز دانه هاي ريز شن، 

دسيسه بزرگ آمريكا را فرو شكست. 
زمينه ها 

دخالت نظامي آمريكا كه به شكست مفتضحانه اي انجاميد، كوششي براي رها سازي 
گروگان هاي آمريكايي بود كه در جريان تسخير النه جاسوسي، به دست دانشجويان 
پيرو خط امام به دام افتاده بودند. اين اقدامات آمريكا، به دنبال پيروزي انقالب اسالمي 

صورت مي گرفت؛ انقالبي كه ايران را از چنگال نفوذ آمريكاييان بيرون آورد. 
منابع سرشار نفت، موقعيت حساس ايران به علت داشتن مرزهاي طوالني با شوروي 
سابق، خريدهاي سرسام آور تجهيزات نظامي، داشتن نقش مثبت در مسئله اعراب و 
اسرائيل و داليل فراوان ديگر، ايران را به عنوان سودمندترين كشور براي آمريكاييان 
ــاب آورده بود. با پيروزي انقالب، طبيعي بود كه آمريكا براي بازگرداندن آب  به حس
رفته به جوي، دست به هر اقدامي بزند كه انجام شبه كودتاي نظامي در طبس، يكي 

از آنان بود. 
طرح ريزي عمليات 

آمريكا به عنوان قدرتي بزرگ، از ابتداي قرن بيستم سر برآورد و كشورهاي اروپايي 
ــد، در درجه دوم قدرت  ــارت مناطق گوناگون جهان پرداخته بودن را كه قرن ها به غ
ــورهايي كه اروپاييان ساليان  ــترش قدرت خود بر كش قرار داد. آمريكا به دنبال گس
متمادي آنها را استثمار كرده بودند، كوشيد بر آنان چيره شود. از مهم ترين مناطقي 
كه اروپاييان و بعد از آن آمريكاييان به آن دست يافتند، منطقه خاورميانه، اين گنج 

بي پايان بود. 
آمريكا براي دست يابي به منابع ايران، همواره كساني را به رهبري ايران مي رساند كه 
غالم حلقه به گوش او بودند. پيروزي انقالب اسالمي و تسخير النه جاسوسي آمريكا، 
آنها را در رسيدن به اهدافشان ناكام ساخت و بر آن داشت تا با اجراي عمليات بزرگي 

با نام دلتا، گروگان هاي خود را آزاد كنند. 
تصميم شوم 

ــال 59، با تعدادي هواپيماي نظامي و بالگرد،  شيطان بزرگ در پنجم ارديبهشت س
حمله خويش را به ايران آغاز كرد. اين هواپيماها و بالگردها كه حامل موتور سيكلت ها 
و جيپ هاي نظامي و نارنجك و توپ و مسلسل بودند، در صحراي طبس فرود آمدند 

تا از آن مكان، عمليات آزادسازي گروگان ها را آغاز كنند. 
ــوس خانه را از پاي  ــيميايي، پاسداران جاس ــتند ابتدا با سالح هاي ش آنها قصد داش
درآورند و زمينه ورود بالگردها را به آنجا آماده سازند،  سپس كماندوها به طور ضربتي 
گروگان ها را آزاد كنند و به داخل بالگرد منتقل ساخته، بعد راهي پايگاهي شوند كه 

هواپيماهاي حمل و نقل سيـ  0 در آن مستقر بودند. 
ــات، از مدت ها قبل به منطقه آريزونا  كماندوهاي آمريكا براي اجراي بهتر اين عملي
اعزام شده و در شرايط سخت آنجا كه شبيه به شرايط طبس بود، تمرين هاي الزم را 
انجام داده بودند تا به محض ورود به طبس، آمادگي الزم را براي اجراي طرح داشته 

باشند. 
تجهيزات الزم 

آمريكايي ها در چهارم نوامبر 1979، گروه ويژه اى را به نام دلتا فورس براي حمله به 

ايران و آزادسازي گروگان ها تشكيل دادند و نام عمليات را پنجه عقاب نهادند. بيشتر 
مسئوالن دولت وقت آمريكا در اين كار شركت داشتند و هر كس اطالعاتي در مورد 
ــت در اختيار گروه دلتا قرار مي داد. دوازده فروند هواپيما در صحرايي در  ايران داش

سيصد مايلي جنوب شرقي تهران به زمين نشستند. 
در اين صحرا، هشت بالگرد براي بردن افراد به تهران در نظر گرفته شده بود. در محل 
پياده شدن گروه دلتا، شش كاميون، اين گروه را به سفارت آمريكا در تهران مي بردند. 
قرار بود پس از پايان عمليات، بالگردها، افراد گروه دلتا و گروگان هاي آزاد شده را به 

منظريه برسانند و از آنجا با هواپيماهاي سيـ  0 از ايران خارج كنند. 
انقالب الهي 

ــتر نيروهاي انقالبي ايران،  واقعه طبس، ضمن فراهم آوردن اتحاد و يكپارچگي بيش
ــانيد. در جريان اين  ــن المللي به اثبات رس ــالمي را در جامعه بي حقانيت انقالب اس
ــمن واقعي انقالب، بيش از هر زماني نمايان تر و الهي بودن انقالب  حادثه، چهره دش
ــد. در حقيقت، خداوند متعال با توفان شن، پرده ديگري  نيز براي جهانيان روشن ش
از چهره زشت حاكمان واشنگتن را برداشت و تجاوز آشكار و مغاير با قوانين و موازين 

بين المللي آنان را به نمايش گذاشت. 
پيروزي ايمان 

ــت آمريكا در صحراي طبس، بار ديگر نظريه پيروزي فناوري بر ايمان  در پي شكس
ــالمي افزوده گرديد. به دنبال تجاوز  ــده، بر حيثيت و اعتبار جهاني انقالب اس رد ش
نافرجام كماندوهاي آمريكا در طبس، حضرت امام خميني؛ رهبر بزرگ ترين انقالب 

ــتباه كارتر در آن است كه گمان مي كند با  ضد آمريكايي با صدور پيامي فرمود: «اش
دست زدن به اين مانورهاي احمقانه، مي تواند ملت ايران را كه براي آزادي و استقالل 
ــالم عزيز از هيچ فداكاري روي گردان نيست، از راه خودش كه راه  خويش و براي اس
خدا و انسانيت است، منصرف كند. كارتر نفهميده بود با چه ملتي رو به رو است و با چه 
ــت. حمله به ايران، حمله  مكتبي بازي مي كند. ملت ما، ملت خون و مكتب جهاد اس

به تمام بالد مسلمين است». 
پيامد سنگين 

ــت آمريكا در طبس، تأثير آن بر انتخابات رياست جمهوري آن  مهم ترين بعد شكس
ــمار مي آيد. در آن زمان، جيمي كارتر كانديداي حزب  كشور در سال1980م به ش

دموكرات و رونالد ريگان كانديداي حزب جمهوري خواه بود. 
ــار  ــت با آن رقيب انتخاباتي خود را در معرض فش بهترين اهرمي كه كارتر مي توانس
قرار دهد، آزاد سازي گروگان هاي آمريكا در تهران بود. سرانجام شكست در عمليات

 آزاد سازي گروگان ها يا واقعه طبس، سبب شد كه جامعه رأي دهندگان آمريكايي، 
ــين روزهاي دوران  ــت بدهند و هنگامي كه وي در واپس اميد خود را به كارتر از دس
رياست جمهوري خود نتوانست مسئله گروگان ها را خاتمه دهد، اعتماد مردم به وي 

و حكومتش سلب گرديد. 
بازتاب شكست 

واقعه شكست آمريكا در طبس، آنقدر مهم و سرنوشت ساز بود كه حتي مشهورترين 
چهره هاي سياسي را در آمريكا وادار به اعتراف به شكست كرد. براي مثال، برژينسكي، 

مشاور امنيت ملي كارتر، احساس نااميدي ملي را در آمريكا، از پيامدهاي مهم شكست 
اين كشور در طبس مي داند و مي گويد: «ماجراي مفتضح ايران، يكي از سه عامل مهم 

شكست كارتر بود و اين ماجرا، احساس نااميدي ملي را برانگيخت». 
ويليام سوليوان، سفير سابق آمريكا در تهران نيز از اين واقعه، با عنوان دوران تحقير 
ملي آمريكا ياد مي كند و مي نويسد: «روش سست و بي قيد حكومت كارتر و اقدامات 
نامعقول او، به گروگان گيري اعضاي سفارت آمريكا انجاميد و دوران تحقير ملي كه 

در تاريخ آمريكا نظير آن ديده نشده است، آغاز شد». 
ــد: «داغ شكستي كه  يكي از خبرنگاران روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز مي نويس
آمريكاييان در ايران خوردند، تا مدت ها آنها را رها نخواهد كرد؛ به ويژه بدين دليل كه 
اين شكست، ضربه دوباره اي به احساس آنهايي بود كه شديدا به فناوري معتقدند و 
به آن ايمان دارند. از كار افتادن سه بالگرد در ميان بادهاي شني بيابان، ضربه بسيار 

سنگيني بوده است». 
واقعه طبس در نگاه امام خميني 

حضرت امام خميني، در پي شكست آمريكا، در پيام كوبنده اي چنين فرمودند: «كارتر 
ــي خود را به صفر رساند و از  ــيار ناشيانه، حيثيت سياس بايد بداند كه با اين عمل بس
رياست جمهوري بايد قطع اميد كند. كارتر با اين عمل خود ثابت كرد كه قدرت تفكر 

را از دست داده است و از اداره يك كشور بزرگ مثل آمريكا عاجز است. 
اكنون كه شيطان بزرگ دست به كار احمقانه زده است، ملت شريف ايران بايد براي 
ــوند و  خداي تبارك و تعالي با تمام توان خود و با اتكا به قدرت خداي متعال مهيا ش

آماده نبرد با دشمنان خود گردد.»
 ايشان در بخش ديگري از پيام خود فرمودند: «نبايد بيدار شوند، آنهايي كه توجه به 
معنويات ندارند و به اين غيب ايمان نياورده اند؟ نبايد بيدار شوند؟ كي اين هليكوپتر 
ــاقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ شن ها  آقاي كارتر را كه مي خواستند به ايران بيايند س
ساقط كردند. شن ها مأمور خدا بودند. باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بين برد؛ اين 

باد مأمور خداست. اين شن ها همه مأمورند. باز هم تجربه بكنند». 
علت شكست 

با آغاز عمليات نيروهاي آمريكايي در طبس، آنها هنوز نيمي از راه را نرفته بودند كه با 
توده اي از ابر مواجه شدند كه به هيچ وجه انتظار آن را نداشتند و هوا شناسان نظامي 
نيز پيش تر وجود آن را پيش بيني نكرده بودند. در اين ميان با وسايل پرواز و هوانوردي 

يكي از بالگردها از كار افتاد. 
ــرد و ناگهان دو  ــيـ  0 برخورد ك ــي از هواپيماهاي س ــپس بالگرد ديگري با يك س
ــا و مهمات موجود در  ــدند. گلوله ه ــعله ها ناپديد ش هواپيما و نيز بالگرد در ميان ش
ــيـ  0، به طرف ديگر بالگردها پرتاب شد. وقتي از وزير  هواپيماهاي مشتعل شده س
دفاع وقت آمريكا درباره چگونگي شكست مفتضحانه عمليات نجات پرسيدند، گفت:
ــتاده بود و با هر حركت دست او، يك   «آيت اهللا  خميني در بالكن منزل خويش ايس

هواپيما به زمين مي افتاد». 
اهميت واقعه 

ــتين بار آشكارا در داخل  اهميت واقعه طبس در اين نبود كه آمريكاييان براي نخس
خاك ايران نيرو پياده كردند؛ زيرا اين واقعه، نمونه كوچكي از تجاوز آمريكايي ها را در 

كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد.
ــالمي  ــي نظامي مردمي و اس ــود كه وقت ــس، در اين ب ــت واقعه صحراي طب  اهمي
ــرد و غبار بيابان هم  ــد، حتي عواملي مانند ريگ ها و گ موردعنايات باري تعالي باش
ــور جهان را در هم بكوبد و منهدم سازد.  مي توانند ماشين جنگي قدرتمندترين كش
ــمنان انقالب در پرتو عنايت  از آن پس، تصميمات و اقدامات خصمانه آمريكا و دش
ــالب، همچنان با حضور توفنده ملت  خداوند بي ثمر مي ماند و كاروان پر خروش انق
سرافراز در كنار رهبر دورانديش و شجاع خود، به حركت سرنوشت ساز و اميدبخشش 

ادامه مي دهد.

قتل عام ارامنه آسياي صغير توسط 
امپراتوري عثماني و روز شهداي ارامنه

وقوع جنگ «چالدران» بين قواي 
صفوي و عثماني در نزديكي تبريز

آغاز سفر تاريخي « ماركو پولو» 
جهانگرد معروف ايتاليايي به آسيا

ـ 1975) رييس جمهور سابق  شيلي (1908ـ

ــئله ارامنه از ديرباز يكي از موارد اختالف ميان امپراتوري عثماني و  مس
دولت هاي اروپايى به شمار مي رفت. بعد از پايان جنگ روسيه و عثماني 
ــاس آن  در اواخر قرن نوزدهم، طرفين تعهداتي را امضا كردند كه بر اس
ــين، توسط عثماني  تأمين امنيت و انجام اصالحات در اياالت ارمني نش

صورت گيرد. 
ــكل انجمن هون چاك، فعاليت فرهنگي و  اما پس از چندي ارامنه با تش
سپس با تأسيس انجمن داش ناك، آموزش و مبارزه نظامي را آغاز كردند. 
همين زمان بود كه جمع كثيري از ارامنه در سال 1896م به دست دولت 
عثماني قتل عام شدند. در ميانه جنگ جهاني اول، بار ديگر اين مسئله 
ــل 1915م ارامنه به حمايت  ــه در آوري ــد. ماجرا اينگونه بود ك تكرار ش
ــر گرفته  ــدند. از اين رو جنگ داخلي از س از تجاوزات روس ها متهم ش

شد. 
ــهر «وان» را به تصرف خود درآوردند  در 20 آوريل اين سال، ارامنه، ش
ــتند. در جريان اين  ــاه آن را در اختيار و كنترل خود داش و حدود يك م
درگيري ها چندين هزار تن از ارامنه كشته شدند. از اين رو، روز 24 آوريل 
1915م به نام روز شهداي ارامنه ناميده شد كه در اين روز ياد مقتولين 

ارمني را گرامي مي دارند.

ــليم اول، رابطه ايران و عثماني رو به  ــلطان س پس از روي كار آمدن س
ــمت نواحي غربي ايران لشكركشي كرد و در  تيرگي بيشتر نهاد. او به س
سال 920 ق جنگ سختي در چالدران از نواحي ماكو بين شاه اسماعيل 

صفوي و سلطان سليم عثماني روي داد. 
شاه اسماعيل كه قسمت اعظم قشونش در آسياي مركزي مشغول جنگ 
ــي گرفت، زيرا نيروهاي عثماني  با ازبكان بودند، تصميم به جنگ تدافع

دو برابر قواي ايران بود.
در ابتداي جنگ، پيروزي با سپاه ايران بود، ولي به علت كثرت نيروهاي 
ــدن سرداران  ــد و با كشته ش ــتولي ش ــت بر ايران، مس عثماني، شكس
ــيني  ــماعيل صفوي مجبور به عقب نش ــاه، اس ــارت حرم ش ايراني و اس

گرديد.
ــه هزار عثماني و دو هزار ايراني كشته شدند ولي علت   در اين جنگ س
اصلي در شكست شاه اسماعيل، وجود توپخانه  عثماني بود كه جنگ را به 

نفع ترك ها به پايان رساند. 
پس از عقب نشستن سپاهيان صفوي، سلطان سليم تبريز را اشغال كرد، 
ولي به زودي بر اثر مقاومت ملي، مجبور شد تبريز و آذربايجان را تخليه 

كند. مى گويند پس از اين واقعه،كسي شاه اسماعيل راخندان نديد.

در اواسط قرن سيزدهم ميالدي، دو برادر ونيزي كه از خانواده ايتاليايى «پولو» بودند 
ــتند، در يكي از سفرهاي تجاري خود درجنوب  و در اروپا به بازرگاني اشتغال داش
روسيه، به سبب وقوع جنگي در منطقه، راه بازگشت خود را مسدود يافتند و ناگزير 
راه سرزمين هاي مجهول آسياي ميانه و شرقي را پيش گرفتند. در آن زمان، چين، 
ــرقي و ايران در تصرف جانشينان چنگيزخان مغول بود.  مغولستان، تركستان ش
ــل 1271م به اتفاق  ــت برادران پولو به اروپا، ماركو پولو در 24 آوري پس از بازگش
ــرزمين و جزاير جنوب شرقي آسيا به  ــد و مدتي در اين س پدرش راهي چين ش
ــاله و مراجعت به وطن در دهم  ــياحت پرداخت. او پس از سفر بيست و چند س س
اكتبر 1291م، سفرنامه اي به نام عجايب در زمينه ويژگي هاي جغرافيايى چين، 
ــته تحرير در آورد.  ــتان و بخشي از آسياي جنوب شرقي به رش تركستان، مغولس
وي در اين كتاب از رايج بودن پول كاغذي در چين، وجود فاضالب، پل هاي بلند، 
آتش نشاني و پست و... سخن گفته است. اين نكات براي اروپاييان نيمه وحشي و 
نادان قرن سيزدهم ميالدي باوركردني نبود. از اين رو ونيزيان، مردان خانواده پولو را 
گزافه گو مي خواندند. قبل از مرگ ماركو پولو، يارانش از او خواستند تا مطالب دروغ 
سفرنامه اش را معلوم كند. ولي او جواب داد كه همه مطالب درست است و سرزمين 
ــا مدت ها كتابي پردروغ  ــفرنامه ماركو پولو ت چين عجايبي بيش از اين دارد. با س

شمرده مي شد تا اينكه گسترش جهانگردي، صحت گفته هاي وي را ثابت كرد.

دكتر سالوادور آلنده گوسنس سال 1908 در خانواده اي ثروتمند به دنيا آمد، از 
اوايل زماني كه وارد دانشكده پزشكي براي تحصيل گرديد به فعاليت هاي سياسي 
دل بست. چون پس از 1931 حكومت كارلوايبانز برافتاد، آلنده به سبب شركتش 
در تظاهرات سياسي بارها به زندان افتاد. چون پدرش درگذشت زندانبانان اجازه 
دادند كه فقط يك ساعت در مراسم عزاداري شركت كند و در همين لحظات بود 
ــي خويش را وقف مبارزه اجتماعي  كه چنين تصميم گرفت. «از اين لحظه زندگ

خواهم كرد.»
ــي در عوض در ــغل پرداخت ول ــاه بدين ش ــود، اما مدتي كوت ــك ب با اينكه پزش

 فعاليت هاي اجتماعي و سياسي شركت فعاالنه اي داشت.
سال 1939  در حكومت جبهه ملي پدر سردار وزير بهداري گرديد و در مبازرات 
ــوم در 1970 با همه  ــت خورد ولي بار س ــي دوبار فعاليت كرد، اما شكس انتخابات
ــت  ــيا ممالك متحده آمريكا به رياس ــازمان س ــكني هاي س مخالفت ها و كارش

جمهوري شيلي انتخاب گشت.
ــيلي بود. منابع معدني مهم اين  دكتر آلنده اولين رييس جمهور ماركسيست ش
ــور: مس، آهن، نيترات را ملي كرد و به دنبال آن بانك ها را ملي و انحصارات  كش
اقتصادي را لغو كرد. عالوه بر اين طرح هاي جالبي درباره صنايع كشور شيلي اجرا 
كرد از جمله 51 درصد سهام صنعت اتومبيل سازي كشور را به دولت اختصاص 
ــت و آنها را عميقا رعايت  داد. اعتقاد فراوانى به اصول پارلماني و آزادي بيان داش
ــيلي را در اجراي طرح هاي دولت شركت داد و از طريق  مي كرد. اكثريت ملت ش

اتحاديه هاي كارگري و احزاب مردم را در فعاليت هاي دولت سهيم و شريك كرد.  
آلنده گفت: «مبارزه مردم شيلي براي اين بوده كه  قدرت را در دست مردم گذارد 

آنچنان كه كارگران، دهقانان، كارمندان و روشنفكران صاحب مملكت باشند.»
ــارهاي نيكسون با يك كودتاي  سرانجام در 1975(1355) سازمان سيا و با فش
ــواده اش را  ــردم و دكتر آلنده و خان ــون نفر از م ــي خونين حدود يك ميلي نظام
ــيلي مانند قبل از دكتر آلنده چنگ انداختند حكومت  كشتند و برمنافع ملت ش
ــتان كرد و همچنان بسياري از مردم شيلي را نظامي زندان ها را پر از ميهن پرس

ــت ادامه دارد زيرا فرياد  ــتار بى رحمانه جوانان ميهن پرس  مي كشد و هنوز كش
ــت مي اندازد، از اعتراض آزادي خواهان، غارتگران منابع ملل ضعيف را به وحش

اين رو در هر جاي دنيا كه فرياد حق طلبي و استقالل بلند شود عامالن استعمار 
ــتثمار فريادها را خفه و آزادي خواهان و روشنفكران را قتل عام يا حداقل در  و اس

سياه چال هاي هولناك خود شكنجه هاي جانكاه مي كنند.
ــت  ــروم سرخپوس ــان مح ــط 1994  دهقان ــال 1994  و در اواس ــل س اواي
ــورش  ــر به ش ــك س ــور مكزي ــا در كش ــت ه ــا) از زاپاتاتيس ــداران زاپات (طرف
ــد با فغان  ــال ها گرفتارش بودن ــديدي كه س ــتند و از محروميت و فقر ش برداش
ــوش جهانيان   ــود را به گ ــداي مظلوميت خ ــونت ناليدند و ص ــاد و با خش و فري

رسانيدند. 
ــركوب آنان پرداخت، طرفداران حقوق بشر اعمال  ــتاب به س دولت مكزيك با ش
ــال كرده  ــتمديده اعم ــبت به دهقانان س ــك را كه نس ــاني دولت مكزي غيرانس
ــد و اين  ــكلي ازين مردم محروم حل نش ــد، اما باز ظاهرا مش بود، محكوم نمودن

سرخپوستان مكزيكي همچنان با محروميت دمسازند و در آتش فقر مي سوزند.
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ــومين ازدواجش با  پدرش آلويس هيتلر كارمند مرفه گمرك بود.وي در س
ــال جوان تر از خودش بود ازدواج كرد كه در  اين  دختر عمويش كه 22 س
ازدواج آدولف به دنيا آمد.صدراعظم و رهبر آلمان نازي آينده دوران كودكي 

خوشي را سپري كرد.
پدرش مايل بود او كارمند دولت شود، اما آدولف به نقاشي و معماري عالقه 
داشت. آدولف در تحصيالت بدترين نمرات را مي گرفت و سرانجام تحصيل 
را رها كرد ودر سن 16 سالگي از خانه پدري فرار كرد و به شهر وين رفت، اما 
در سال 1909 ميالدي پس از دومين ناكامي اش در امتحان ورودي مدرسه 

هنرهاي زيباي وين ضربه سختي خورد.
ــن وين را به دل ــهر جهان وط آدولف خانه به دوش ،كينه طبقه بورژوا ش
مي گيرد و آن را در اعماق قلبش حفظ مي كند.در اوت سال 1914 ميالدي 
ــه به ارتش باوير مي پيوندد. پس از آغاز جنگ جهاني اول به طور داوطلبان
در جبهه جنگ تفاوت طبقاتي و تحقيرهاي زندگي غيرنظامي را فراموش 
ــران را به خود  ــجاعتش در خط اول جبهه توجه افس مي كند و به دليل ش
جلب مي نمايد. در اوت سال 1918 ميالدي در حالي كه سرجوخه بود مدال 

شجاعت صليب آهني درجه يك را دريافت مي كند.
سپس در جبهه فالندر در روز 16 اكتبر سال 1918 ميالدي بر اثر گاز سمي 
ــتري بود جنگ خاتمه ــود و هنگامي كه در بيمارستان بس مجروح مي ش

 مي يابد.
ــاز مي گردد.در ــراي آدولف هيتلر آغ ــه جنگ زندگي پرماج پس از خاتم
 24 فوريه سال 1920 ميالدي حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان 
كه مخفف حروف اول آن به زبان آلماني « نازي » است را تاسيس مي كند 
ــوي پيروان حزبش لقب فوهرر (رهبر) را مي گيرد. از آن پس هيتلر  و از س
با سخنراني ها و اعمال خشونت اعضاي حزبش مخالفان را مرعوب كرده و 

سرانجام در سال 1933 ميالدي صداعظم آلمان مي شود.
اين سرآغاز يك دوران سياه براي تاريخ جهان است كه حتي با خاتمه جنگ 
ــال هاي سال گريبان  جهاني دوم كه باني آن هيتلر بود نيز عواقب آن تا س

بشريت را رها نكرد.
ــالدي آدولف هيتلر متولد ــال 1889 مي به اين ترتيب در روز 20 آوريل س
ــود كه با ايجاد جنگ جهاني دوم   مي شود.در اين روز مردي متولد مي ش
موجب ويراني آلمان ، اروپا و بخش هاي ديگري از جهان شده و ميليون ها 

نفر را به كام مرگ مي كشاند.

؛ شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس



خبر

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: از ظرفیت رسانه های استانی، ملی 
و بین المللی برای معرفی نصف جهان و رویدادهای هفته نکوداش��ت اصفهان 

استفاده می شود.
هادی نباتی نژاد در نشست خبری هفته نکوداشت اصفهان اظهارکرد: برنامه های 
متنوعی برای هفته نکوداشت اصفهان در حوزه های مختلف تعریف شده است.

وی با اشاره به ضرورت اطالع رسانی برنامه های هفته نکوداشت اصفهان افزود: 
با توجه به حجم باالی برنامه ها برای اولین بار جلس��ه ای با حضور معاون سیما 
و مدیران ش��بکه های مختلف تلویزیونی برگزار ش��د تا از هفته اصفهان فضای 

رسانه ای متفاوتی را در سال 95 تجربه کنیم.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان به برنامه های تلویزیونی شبکه استانی 
اشاره و تصریح کرد: برنامه سیمای ش��هر که چند سالی است از شبکه سیمای 

اصفهان پخش می شود به کار خود پایان داد.
نباتی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه احساس می شد باید تغییری در برنامه 
سیمای شهر رخ دهد این برنامه با طرحی جدید تحت عنوان »اینجا اصفهان« 

روی آنتن می رود.
وی با بیان اینکه برنامه »اینجا اصفهان« متفاوت از دیگر برنامه های شهری این 
شبکه خواهد بود، اظهارکرد: تهیه کننده و کارگردان مجربی برای ساخت این 

برنامه در نظر گرفته شده است.
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان ادامه داد: برنامه »اینجا اصفهان« به مدت 
دو هفته از میدان امام خمینی)ره( روی آنتن می رود و بخش هایی از این برنامه با 
توجه به میالد حضرت علی)ع( به صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می شود. 
 نباتی نژاد اضافه کرد: پس از هفته نکوداش��ت اصفهان، این برنامه از یکشنبه تا 
پنج شنبه با طراحی و محتوای جدید به مدت یکساعت پخش می شود. وی به 
برنامه رادیویی صدای شهر اشاره کرد و گفت: برنامه صدای شهر نیز در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر پخش می شد، اما با صدا و سیما توافق شد که بعدازظهرها نیم 

ساعت بیشتر از گذشته قبل از اذان مغرب و عشا برنامه داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان افزود: برنامه های اصفهان امروز، واحد 
خبر و بخش های درون شبکه ای نیز در این ایام به موضوع اصفهان می پردازند.

نباتی نژاد با بیان اینکه در مجموعه بیش از 300 دقیقه برنامه در شبکه استانی 
خواهیم داشت، ادامه داد: شبکه های سراسری دو و سه سیما نیز به برنامه هفته 

نکوداشت اصفهان می پردازند.
وی اضافه کرد: در ش��بکه های تلویزیونی تنها به رویدادهای هفته نکوداش��ت 
پرداخته نمی شود و معرفی شهر اصفهان، آداب و رسوم و جاذبه های گردشگری 
شهر نیز در دستور کار است. نباتی نژاد به معرفی برنامه های هفته نکوداشت در 
سطح بین الملل اشاره و اضافه کرد: هر روز از شبکه جام جم به مدت 20 دقیقه 
برنامه خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه با مذاکرات انجام شده رادیو سراسری 
ایران، فرهنگ و سالمت نیز با برقراری ارتباطات تلفنی رویدادهای هفته اصفهان 
را اطالع رسانی می کنند، گفت: عقیده داریم اطالع رسانی باید از فضای قدیمی 
عبور کند و از بروشور و نصب بنر فاصله بگیرد به خاطر همین امسال از ظرفیت 

رسانه ها استفاده کرده ایم.

به مناسبت هفته نکوداشت؛

اصفهان بیش از پیش به جهان 
معرفی می شود

 استاندار اصفهان گفت: دولت برای پروژه سالن های 
اجالس اعتباری را تخصیص نخواهد داد و شهرداری 
نباید برای بهره برداری از این پروژه منتظر ده شایی 

و یک قران دولت باشد.
رس��ول زرگرپور در یکصد س��ی و یکمین جلس��ه 
علنی شورای اسالمی ش��هر اصفهان ضمن تبریک 
روز شوراها با اش��اره به اینکه پس از تغییر مدیریت 
در شهرداری اصفهان که الزم هم بود، امروز وفاق، 
همدلی و هم افزایی را در مدیریت ش��هری ش��اهد 
هستیم، اظهار داشت: به دنبال این تغییرات، نمود 
هم افزایی در سطح مدیریت ش��هری اصفهان قابل 

درک است.
وی افزایش روزاف��زون جمعیت ش��هر اصفهان را 
یکی از دغدغه ه��ای خود اعالم ک��رد و افزود: باید 
توجه داشته باشیم که بر اساس طرح تفضیلی شهر 
اصفهان جمعیت این شهر یک میلیون و 200 هزار 

نفر باشد .
 این در حالی اس��ت که بر اس��اس سرشماری سال 
90 جمعیت شهر اصفهان یک میلیون و ۷50 هزار 
نفر و در آمار ارایه شده در سال 9۴ این آمار به یک 

میلیون و ۸۶0 هزار نفر افزایش یافته است.
اس��تاندار اصفهان در ادامه با بی��ان اینکه در حال 
حاضر جمعیت ش��هر اصفهان 20 درص��د مازاد بر 
میانگین نرخ رشد پیش بینی شده است، ابراز اشت: 
این در حالی اس��ت که در اصفهان ب��ا کاهش ارایه 

 خدمات فضای س��بز، آتش نش��انی، آب، ب��رق و ...  
روبه رو هس��تیم چراکه ای��ن خدمات ب��رای 1/2 

میلیون نفر پیش بینی شده است.
وی با اش��اره به اینکه کاهش نرخ خدمات بهترین 
راهکار برای کاه��ش مهاجرت به اصفهان اس��ت، 
افزود: یکی از راه های مقابله ب��ا مهاجرت، افزایش 
سطح خدمات در شهرهای اطراف اصفهان از جمله 

نجف آباد، خمینی شهر، شاهین شهر و ... است.
نباید یک نفر مهاجر به اصفهان اضافه شود

زرگرپور تاکید کرد: تک تک مس��ئوالن باید توجه 
داش��ته باش��ند که از این پس حتی یک نفر هم به 

جمعیت شهر اصفهان اضافه نشود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما خودمان مس��ئول 
 ایج��اد بس��یاری از درده��ا و معض��الت در ش��هر 
اصفهان هستیم، اضافه کرد: برای مثال 9 کارخانه 
ریسندگی در ش��هر اصفهان بوده و قابلیت تبدیل 
به کاربری های مناسب داشته ، این در حالی است 
که با خ��اک یکس��ان و تبدیل به س��اختمان های 
 بلند و افزایش تراکم و طبقات س��طح ش��هر شده

 است.
 اس��تاندار اصفه��ان تاکی��د ک��رد: دیگ��ر نباید در 
 ش��هر اصفه��ان مجتم��ع مس��کونی جدی��دی

 راه اندازی ش��ود مگر اینکه از ساختمان های شهر 
کسرشود.

وی همچنین ساماندهی ساختار شهرداری اصفهان 

 را خواستار شد و ابراز داش��ت: باید توجه داشت که
 در اردیبهشت سال گذش��ته وزیر کشور ابالغیه ای 
را به ش��هرداری ها ارس��ال کرد تا س��اختار خود را 
ساماندهی و تعداد س��ازمان های وابسته را کاهش 

دهند.
 زرگرپور با بیان اینکه ش��هرداری اصفهان نیز باید

 بر اساس این ابالغیه تعداد سازمان های وابسته خود 
را از 1۸ به 1۴ مورد کاهش دهد، گفت: تصمیمات 
مقتضی در این خصوص باید هر چه زودتر تا یک ماه 

باقیمانده اتخاذ شود.
 وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه اظه��ار نظ��ر عباس 
حاج رسولی ها، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
مبنی بر اینکه اجرای این ابالغیه منطقی نیس��ت، 
گفت: باید توجه داش��ت که اعالم نظ��ر و هر گونه 
انتقاد و پیشنهاد روی هر ابالغیه حداکثر باید تا سه 
ماه بعد از ابالغ انجام ش��ود تا پیگیری الزم صورت 
پذیرد و این در حالی اس��ت که اکنون این ابالغیه 

آماده اجرایی شدن است.
اس��تاندار اصفهان در ادامه در پاس��خ به اظهارات 
تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص 
پیگیری تامین اعتبار برای راه اندازی س��الن های 
اجالس همایش های بین الملل��ی اصفهان از منابع 
 دولت��ی اظهار داش��ت: م��ن در زمان ش��هرداری

 س��ابق نیز عرض ک��رده ام دولت ب��رای این پروژه 
اعتباری را تخصیص نخواه��د داد . وی در ادامه با 
اش��اره به اینکه در زمان دولت قبلی بیش از ۸00 
پروژه غیرضروری در اس��تان اصفهان تعریف شده 
بود، افزود: در دولت فعل��ی 90 درصد این پروژه ها 

را حذف کردیم.
زرگرپور در خصوص اجرایی نشدن برخی از سند ها 
و برنامه هایی که توسط شهرداری و شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان تدوین و باید از طری��ق دیگر نهادها 
اجرایی شود نیز بیان داش��ت: باید توجه داشت که 
شهرداری و ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان بدون 
هماهنگی با متولیان اصل��ی برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی و ... سندهایی را تدوین کره اند و به همین 
دلیل دستگاه های متولی در این زمینه با شهرداری 
همکاری الزم را ندارند و ضروری اس��ت که در این 

موارد ارتباط دو طرفه باشد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری های صورت گرفته 
 در خصوص مش��کالت موسس��ه مال��ی و اعتباری

 ثامن الحجج در اس��تان اصفهان ب��ا توجه به اینکه 
دولت هیچگونه وظیفه ای در این راس��تا نداش��ته 
اس��ت، گفت: باید توجه داش��ت در استان اصفهان 
بیش از 90 ه��زار نفر در اس��تان اصفه��ان در این 
موسسه سرمایه گذاری کرده بودند و در حال حاضر 
مطالبه بیش از ۴5 هزار نفر از آنها با اعتباری بالغ بر 

1۸5 میلیارد تومان پرداخت شده است.
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ش��هردار اصفهان با اش��اره به ضرورت توجه ویژه به خرید 
آثار هنرمندان ش��هر گف��ت: جوانان باید ب��ه فعالیت های 
هنری ترغیب ش��وند و با توج��ه به این موض��وع، حمایت 
 بیش��تر از آث��ار هنرمن��دان ش��هر مد نظ��ر ق��رار گرفته 

شده است.
مهدی جمالی نژاد، در حاش��یه افتتاح نمایشگاه های هفته 
نکوداش��ت اصفه��ان که به هم��ت موزه هنره��ای معاصر 
وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
برپا شده اند، با ابراز رضایت از آثار به نمایش درآمده در این 
نمایش��گاه ها و نگاه هنرمندانی که آثار خود را در نمایشگاه 
چهارباغ به نمایش درآورده اند، اظهار داش��ت: خوش��حال 
هستم که آثار زیبایی در این نمایشگاه به نمایش در آمده و 
 به نظر می رسد بتوان از این آثار در زیباسازی شهر استفاده 

کرد.
وی افزود: در ماه های اخیر گام هایی در راستای زیباسازی 
ش��هر اصفهان برداشته ش��ده و امیدوارم در فضایی مثبت 
بتوانیم آثار این هنرمندان را در فضاهای مختلف شهری به 
نمایش درآوریم و به نوعی از آن ها به عنوان مبلمان شهری 

استفاده کنیم.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به برنامه های ش��هرداری برای 

بازدید و تجلیل هفتگی از هنرمندان، یادآور شد: سال 95 از 
سوی شهرداری به عنوان سال فرهنگ و هنر نامگذاری شده 
و سعی ما بر این اس��ت که تمام برنامه هایمان حول محور 

فرهنگ و هنر باشد. 
در برنامه تجلیل از هنرمندان تالش می کنیم عالوه بر تقدیر 

و تجلیل از هنرمندان، آثار آن ها را نیز معرفی کنیم.
 جوانان شهر باید به فعالیت های هنری ترغیب شوند

وی با بیان اینکه حضور مدیران ش��هری در نمایشگاه ها به 
نوعی مای��ه دلگرمی هنرمندان به ش��مار می روند، تصریح 
کرد: خود م��ن نیز هر زم��ان که هنرمن��دی کار جدیدی 
ارائه دهد، حضور پیدا می کنم تا با این کار، زمینه تش��ویق 
 و ترغیب بیش از گذش��ته جوانان را در این ح��وزه فراهم 

کنیم.
جمالی ن��ژاد خاطرنش��ان ک��رد: در واقع ه��دف اصلی ما 
این اس��ت که بتوانیم اصفه��ان را به دوران اس��طوره ای و 
 طالیی خود برس��انیم که هنر حرف نخست را در این شهر 

می زد.
وی درباره اقدامات حمایتی ش��هرداری از هنرمندان بیان 
داشت: پش��تیبانی و حمایت مادی و معنوی از کسانی که 
می خواهند آثار جدید تولی��د کنند، خرید و نمایش آثار در 

نقاط مختلف ش��هر از برنامه های ما در س��ال جدید است. 
س��عی می کنیم یک مجموع��ه از آثار فاخ��ر هنرمندان را 
خریداری کنیم تا زمینه تشویق بیش از گذشته مردم برای 

حرکت در این راستا را فراهم کنیم.
 رویکرد متفاوت در هفته نکوداشت اصفهان

ش��هردار اصفهان با بیان اینکه امس��ال رویک��رد متفاوتی 
برای هفته نکوداش��ت اصفهان مد نظر قرار گرفته ش��ده، 
 افزود: امسال س��عی ما بر این بوده که در عرصه های هنری

 پر رنگ تر حضور پیدا کنیم.
 در عین حال برنامه ه��ای فرهنگی ش��هر، در فضاهای باز 
ش��هری پیش بینی شده اند تا همه اقش��ار جامعه را درگیر 
هفته نکوداشت اصفهان شوند، نه اینکه یک قشر و یا نسل 

خاص از این برنامه ها استفاده کنند.
وی در پاسخ به این س��وال که هفته نکوداشت اصفهان چه 
پیامی را برای همشهریان به همراه دارد؟ خاطرنشان کرد: 
ش��عاری که امس��ال برای هفته اصفهان در نظر گرفته ایم 
»اصفهان برای همیش��ه، اصفهان برای همه« است. سعی 
ما این بوده که برنامه ه��ا مفهومی و هرک��دام پیامی دربر 
داشته باشد تا زوایای ناپیدای شهر اصفهان را به شهروندان 

معرفی کنیم.

خبر

معاون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور گفت: امروز اصفهان در حال پوست اندازی و رسیدن 

به یک شخصیت جدید است.
مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان به مناسبت هفته نکوداشت 
اصفهان با همکاری س��ازمان میراث فرهنگی اقدام به رونمایی از سه 

عنوان کتاب مرتبط با اصفهان نمود.
کتاب های »درآمدی بر ش��ناخت شهر اس��المی-ایرانی)اصفهان(« 
نوشته سیروس شفقی، »نام واژه های اصفهان« نوشته اکبر داوریان و 
»قاب فیروزه ای« کاری از حسین جابر انصاری. در این مراسم که در 
مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان برگزار شد با حضور بهمن نامور مطلق، 
معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، 
فریدون الهی��اری، مدی��ر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان و جمعی از اندیشمندان اصفهان رونمایی 

شد.
معاون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور در مورد ضرورت چاپ و گردآوری کتاب های مربوط 
به اصفهان گفت: برای به تصویر کش��یدن همه مسایل، هم می توان 
دید تاریخی و هم دید هنری داشت. در علم قدیم این دو دیدگاه با هم 
تضاد داشتند اما امروز می بایست در بیان دیدگاه ها از تقابل دو نظریه 

استفاده کرد.
بهمن نامورمطلق ادامه داد: امروز اصفهان نیازهای تازه ای را به واسطه 
برخی  تغییرات در خود می بیند و این تغییرات را با هدایت صحیح به 

سر منزل می رساند. 
امروز نیاز اصفهان نگارش و تالیف کتاب است و نه ترجمه آثار پیشنیان 

و خارجی هایی که به اصفهان آمده اند.
وی افزود: راه حل امروز اصفهان در زمینه گردش��گری، گردش��گری 
ژرفایی اس��ت، به آن معنا که توریس��ت ها و محققین به جای آنکه در 
مدت زمانی کوتاه چندین بنا را مش��اهده کنند، ب��ه مدت حداقل دو 
هفته در یک بنا بمانند و با روح آن بنا ارتباط برقرار سازند و سپس این 

درک را به دیگر آثار تعمیم دهند.
نویسنده کتاب »شهرهای اس��المی« هم با اشاره به اهمیت برگزاری 
 چنین مراس��م هایی برای تش��ویق جوانان اصفهانی گفت: مدیریت
  ارش��د ش��هری اصفهان گام های موثری برای ورود ب��ه عرصه طرح

 مباحث و ایده پردازی های شهری داشته است و این امر حاکی از این 
 اس��ت که تغییرات مهمی در این راه قرار اس��ت صورت گیرد، اما نیاز
  اس��ت برای رس��یدن ب��ه افق ه��ای تازه ت��ر ، فک��ر و هم اندیش��ی
  بیش��تری صورت گیرد که با ش��روع س��ال جدید نوید آن به گوش

 می رسد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کشور:

اصفهان درحال رسیدن به یک 
شخصیت جدید است

استاندار اصفهان:

دولت هیچ هزینه ای برای تکمیل 
سالن های اجالس نمی پردازد

عضو شورای اسالمی شهر:

وجود تفریحات سالم از نیازهای 
یک جامعه است

رییس شورای شهر:

شهرداری اصفهان برنامه تحول نظام اداری 
را تدوین کند

اتفاقی ویژه در نوروز 96؛

پارک  دلفین ها
 به اصفهان می آید

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان در 
جلسه علنی شورای اس��المی شهر اظهار 
داشت: وجود تفریحات س��الم از نیازهای 
یک خان��واده و جامعه اس��ت و به همین 
دلیل تفریحات نقش موثری در ش��ادابی 
جامع��ه دارد ک��ه وج��ود آن در رده های 
 مختلف جامعه منتهی به نشاط اجتماعی

 می شود.
 وی ادام��ه داد: طبق آماره��ای دریافتی 
ش��هر رویاهای اصفهان در طول دو هفته 
نوروز امس��ال، میزبان بی��ش از ۸0 هزار 
مخاطب بوده است، در حالی که در سال 9۴ 
 حدود ۸0 هزار مخاطب داشته است و این

 بدین معناست که ش��هربازی شهر رویاها 
 ب��ه لح��اظ امکان��ات و تجهی��زات مورد
  قب��ول همش��هریان و مس��افران ب��وده

 است.
عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود شورای 

اس��المی ش��هر اصفهان مصوبه ای مبنی 
بر دریافت قانون��ی ورودی 2 هزار و 500 
تومانی توس��ط ش��هرداری از مخاطبان را 
تصویب کند؛ همچنین حمل ونقل عمومی 
در مسیر ش��هر رویاها تأمین شود چراکه 
الزم اس��ت به منظور رفاه هرچه بیش��تر 
شهروندان و دسترسی آسان به شهر رویاها 
همانند ایام نوروز اتوبوس و تاکسی در این 

مسیر فعال شود.
 وی خاطرنش��ان کرد: ایمن سازی مسیر 
به لحاظ ترافیکی باید با جدیت از س��وی 
شهرداری مورد بررس��ی قرار گیرد چراکه 
مسیر ش��هر رویاها به خصوص در تاریکی 
ه��وا از ایمنی کاف��ی ترافیک��ی برخوردار 

نیست؛ 
صیان��ت از نق��اط و امکانات گردش��گری 
تاریخی و سنتی نیازمند ایجاد مکان های 
گردشگری نوین برای رفاه حال شهروندان 
و جذب و ماندگاری بیشتر گردشگر است.

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: 
ش��هرداری اصفهان بیش از گذشته با توجه به 
سیاس��ت های کلی نظام اداری، برنامه تحول و 

چابک سازی نظام اداری را تدوین و اقدام کند.
رضا امینی در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان با اش��اره به 9 اردیبهشت سالروز 
گرامیداشت شوراها اظهار کرد: یکی از پایه  های 
اصلی تحقق انقالب اسالمی، حضور و مشارکت 
گسترده مردم بوده و بدون داشتن این پشتوانه 

عظیم، مسلما پیروزی محقق نمی شد.
 وی در ادام��ه اف��زود: در همی��ن راس��تا در

 9 اردیبهشت س��ال 135۸، رهبر کبیر انقالب 
اس��المی، امام خمین��ی)ره(، ط��ی فرمانی به 
ش��ورای انقالب، توصیه کردند ک��ه آیین  نامه 
تدوین ش��وراها را تنظیم کند تا اصل حضور و 

مشارکت مردم تامین شود.
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: با 
پایان جن��گ و به وجود آمدن ثب��ات و آرامش 
جهت تحقق آرمان  ه��ای واالی حضرت امام و 

پیاده شدن این اصل قانون اساسی و مشارکت 
مردم در سرنوش��ت خود، انتخابات شوراهای 
اس��المی ش��هر و روس��تا در تمام نقاط کشور 
 با حضور گس��ترده مردم و با ش��رکت بیش از

 2۴ میلیون نفر در هفتم اسفند ماه سال 13۷۷ 
برگزار شد.

وی اضافه کرد: این ش��وراها در س��الروز صدور 
فرم��ان امام خمین��ی)ره( به ش��ورای انقالب، 
همزمان با بیس��تمین بهار انقالب اسالمی، در 
9 اردیبهشت س��ال 13۷۸، با پیام مقام معظم 

رهبری، آغاز به کار کردند.
امینی اذعان داش��ت: در 31 فروردین 13۸9 
سیاس��ت های کلی نظ��ام اداری توس��ط مقام 
معظم رهبری ابالغ شد و حدود ۶ سال است که 
از آن می گذرد و نیاز است که شهرداری اصفهان 
بیش از گذش��ته با توجه به این سیاس��ت ها و 
رویکرد نظام تحول اداری که یکی از محورهای 
برنامه اصفه��ان 1۴00 اس��ت، برنامه تحول و 

چابک سازی نظام اداری را تدوین و اقدام کند.

ش��هردار اصفهان گفت: پارک دلفین ها، فک و 
پنگوئن با مشارکت سرمایه گذار ترکیه اي نوروز 

9۶ در اصفهان به بهره برداري می رسد.
مهدي جمالي نژاد در خصوص آخرین وضعیت 
حضور س��رمایه گذاران در اصفه��ان اظهار کرد: 
در حال حاضر برای 2۶ مورد سرمایه گذاري در 
اصفهان و به ویژه در منطقه شرق پروانه ساخت 

صادر و وارد مراحل اجرایي شده است.
وي همچنین به بررسي ۴0 مورد پیشنهاد جدید 
س��رمایه گذاري در اصفهان اش��اره کرد و گفت: 
سرمایه گذاري هاي پیشنهاد ش��ده در اصفهان 
در ح��وزه گردش��گري، حمل و نق��ل عمومي،  
محیط زیست و ساخت و س��از اماکن مسکوني 
و تجاري بوده است. ش��هردار اصفهان در ادامه 
با اش��اره به اینکه اج��راي برخ��ي از پروژه هاي 
مشارکتي در شهر اصفهان همچون شهر رویاها و 
آکواریوم ناژوان سرانجام  خوبي داشته به طوری 
که سرمایه گذاران این طرح را به سرمایه گذاري 
مجدد در این شهر تشویق کرده است،  اضافه کرد: 

از این رو س��رمایه گذاري ترکیه اي که آکواریوم 
را به بهره برداري رس��انده آمادگي خود را براي 
س��رمایه گذاري مجدد در اصفه��ان اعالم کرده 

است.
وي افزود: این س��رمایه گذار راه ان��دازي پارک 
دلفین ها، فک و پنگوئن را پیش��نهاد داده که با 
بررسي هاي صورت گرفته مورد تایید و زمین آن 

نیز جانمایي شده است.
جمالي  نژاد محل بهره برداري از پارک دلفین ها، 
فک و پنگوئن اصفهان را در منطقه شرق اصفهان 
اعالم کرد و گفت: باید توجه داش��ت که منطقه 
ناژوان دیگر توانایي بارگذاري جدید را نداشته و 
ازاین رو شرق اصفهان براي این مهم اختصاص 
یافته اس��ت. وي با اش��اره ب��ه اینکه بر اس��اس 
پیش بیني ه��اي ص��ورت گرفته ف��از اول پارک 
دلفین ها، فک و پنگوئن ن��وروز 9۶ در اصفهان 
به بهره برداري مي رس��د، بیان کرد: بهره برداري 
کامل از این مجموعه تا نیمه نخس��ت سال 9۶ 

اجرایي خواهد شد.

شهردار اصفهان:

آثار هنرمندان در فضای شهری به کارگیری می شود



13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1843 | یکشنبه 5  اردیبهشت 1395 | 16 رجب 1437

Society,Cultural  Newspaper No .1843 |  April 24 .2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

جیانی اینفانتینو به قطر س��فر کرده اس��ت تا از نزدیک آماده سازی این کشور 
ب��رای جام جهانی 2022 را زیر نظر بگیرد. ریی��س فیفا در برنامه ای تلویزیونی 
درب��اره موضوعات زیادی صحبت کرد. او در ابتدا درباره احتمال برگزار نش��دن 
جام جهانی 2022 در قطر گفت: بدون ش��ک جام جهانی 2022 در هر حالتی 
 در قطر برگزار خواهد ش��د. این تصمیمی اس��ت که مدت هاست گرفته شده و 
هی��چ گونه تغیی��ری در آن ب��ه وجود نخواهد آم��د. قطر میزب��ان جام جهانی 
 2022 اس��ت و همه ما اطمین��ان داریم میزبان خوبی ب��رای این رقابت بزرگ 
خواهد بود. او درباره احتمال زیاد ش��دن تیم های شرکت کننده در جام جهانی 
ه��م گف��ت: جام جهان��ی 2018 و 2022 با حضور 32 تیم برگزار خواهد ش��د 
و ای��ن احتمال وج��ود دارد در جام جهانی 2026، تع��داد تیم ها به40 افزایش 
 پیدا کند. باید همه جوانب امر را به خوبی بررس��ی کنیم تا بعدها هیچ مشکلی 
به وجود نیاید. رییس فدراسیون بین المللی فوتبال درباره مشکالت ورزشکارانی 
فلس��طینی و فشارهای که اش��غالگران صهیونیس��تی بر آنها وارد می کنند نیز 
اظهار کرد: کارگروهی را به ریاست توکیو سکسویل، مسئول بررسی این موضوع 
کردیم. او با س��ران فدراسیون فوتبال اسرائیل و فلسطین نشست های را برگزار 
خواهد کرد و به زودی گزارش خود را به فیفا ارایه می دهد تا تصمیم گیری های 
الزم در این زمینه اتخاذ شود. اینفانتینو در ادامه سخنان خود از دلیل جذابیت 
 فوتبال سخن به میان آورد و اضافه کرد: فوتبال رشته بسیار جذابی است. بسیار 
 خوش شانس هس��تیم در این رشته ورزش��ی جذاب، بازیکنان بزرگی همچون 

لیون مسی، کریستیانو رونالدو، نیمار و زالتان ایبراهیموویچ را می بینیم.

 رقابت های گزینش��ی المپی��ک در ترکیه به عنوان آخری��ن آوردگاه مدعیان 
کس��ب سهمیه از فش��ار و حساس��یت زیادی برای نماینده وزن ۵۹ کیلوگرم 
 کش��تی فرنگ��ی ایران برخوردار اس��ت. س��ریال ناکامی های حمید س��وریان 
در کسب سهمیه المپیک از قزاقستان آغاز شد و در مغولستان ادامه پیدا کرد 
ت��ا اینکه این قهرم��ان نامدار خود را در یک قدمی اعزام به میدانی س��خت و 
حس��اس در ترکیه ببیند. حمید سوریان پس از ناکامی در رقابت های جهانی 
الس وگاس، در مسابقات گزینش��ی قزاقستان و مغولستان هم موفق به کسب 
سهمیه المپیک نشد و هم اکنون تنها یک فرصت دیگر پیش رو دارد، آخرین 
مس��ابقات گزینشی کش��تی که طی روزهای 1۷ تا 1۹ اردیبهشت ماه در شهر 
اس��تانبول ترکیه برگزار می ش��ود و تنها دو فرنگی کار راه پیدا کرده به فینال، 
می توانند س��همیه المپیک را در این میدان کس��ب کنند این در حالیست که 
سوریان باید برای کسب سهمیه در برابر رقبایی قرار گیرد که همچون خودش 
 در میادی��ن قبلی ناکام ماندن��د و در صورت شکس��ت در ترکیه، چیزی برای 
از دس��ت دادن ندارند. نماینده کشورمان در گزینشی ترکیه رقبای سرسختی 
همچون رومن آمویان دارنده نقره و برنز جهان و برنز المپیک از ارمنس��تان و 
همچنین ایو آنگلوف قهرمان جهان از بلغارس��تان را پیش رو دارد ضمن اینکه 
باید رواز الش��خی نایب قهرمان المپیک از گرجس��تان، پیت��ر مودوس دارنده 
برنز جهان و المپیک از مجارس��تان، جس��ی تیلکه از آمریکا، ارهان کاراکوش 
از ترکیه و دمیترو تس��یمبالیوک از اوکراین را نیز به لیس��ت بلندباالی رقبای 
سوریان در ترکیه افزود که مطمئنا حضور هر کدام از این حریفان زخم خورده 
در گ��روه وی می تواند تهدیدی جدی برای حذف و تکرار ناکامی او در مس��یر 

کسب سهمیه المپیک باشد.

  ثروت ورزش��کاران به خاطر محبوبیت ش��ان بی��ن مردم، هم��واره مورد توجه 
رس��انه ها بوده است و حال ساندی تایمز به بررسی ثروت مندترین ورزشکاران 
 بریتانیا پرداخته که بیش��تر لیس��ت متعلق به فوتبالیس��ت ها اس��ت. وین رونی 
با ارزش��ی حدود 82 میلیون پوند،  با اختالف نس��بت به رده دوم، ثروتمندترین 

ورزشکار بریتانیایی است.
 او نس��بت به سال گذشته10 میلیون پوند صعود داشته و اختالفش با نفر دوم 
 24 میلیون پوند اس��ت که فاصله قابل توجهی محس��وب می ش��ود. او هفته ای 
 300 ه��زار پون��د از منچس��تریونایتد حق��وق می گیرد ک��ه این حق��وق او را 
ب��ه پردرآمدترین بازیک��ن لیگ برتر تبدیل می کند. از س��وی دیگر قراردادهای 
اسپانسرینگ با شرکت های نایکی و سامسونگ نیز باعث شده تا او ثروتمندترین 

ورزشکار بریتانیا باشد. 
در رده دوم این لیس��ت، اندی و جیمی ماری،  دو تنیس��ور مش��هور بریتانیایی 
 ق��رار می گیرند. ثروت آنها چیزی حدود ۵8 میلیون پوند برآورد ش��ده اس��ت. 
در رده س��وم، روری م��ک روی ق��رار می گیرد که پیش��رفتش نس��بت به تمام 
اعضای لیس��ت بیشتر اس��ت. او با ۵6 میلیون پوند ثروت و اختالف دو میلیون 
پوندی با ماری ها،  در رده س��وم لیس��ت قرار می گیرد. اما رده چهارم تا دهم را 
فوتبالیست ها اشغال کرده اند. گرت بیل،  ستاره رئال مادرید با 34 میلیون پوند 
در رده چهارم قرار گرفته است. او همچنین دومین فوتبالیست ثروتمند بریتانیا 
اس��ت. پس از او،  س��رخیو آگوئرو با 33 میلیون پوند،  داوید سیلوا با 31 میلیون 
 پون��د،  رادام��ل فالکائو با 2۹ میلیون پوند،  س��میر نصری ب��ا 22 میلیون پوند و 
 ادن ه��ازارد ب��ا 18 میلی��ون پوند ق��رار گرفته ان��د. رده دهم ج��دول نیز بین 

ادن هازارد و امیر خان،  بوکسور بریتانیایی تقسیم شده است.

اینفانتینو: جام جهانی 2022 تنها در قطر 
برگزار می شود

سوریان در محاصره رقبای ناکام وین رونی ،ثروتمندترین ورزشکار بریتانیا 

 حمل مشعل المپیک ریو 
توسط پناهنده سوری

قضاوت داور ایرانی در رقابت تکواندوی 
المپیک ریو

در المپیک کدام کشورها دست و دلباز 
می شوند؟

۱0 خرداد؛ زمان برگزاری مجمع عمومی 
کمیته ملی المپیک

تیم ه��ای حاضر در لیگ قهرمانان آس��یا در ادامه دیدارهای 
هفته بیست وهفتم لیگ برتر به مصاف حریفان خود می روند. 
هفته بیست وهفتم لیگ برتر روز جمعه با برگزاری پنج دیدار 
آغاز شد و بازی تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا مقابل 

حریفان شان باقی مانده که امروز پیگیری می شود.
ذوب آهن اصفهان - صبای قم

ذوب آه��ن خیال خود را بابت صع��ود به مرحله حذفی لیگ 
قهرمان��ان آس��یا راح��ت کرده اس��ت و بازی آخ��ر این تیم 
 مقاب��ل النصر تش��ریفاتی خواهد بود. از همین رو ش��اگردان 
 یحی��ی گل محم��دی با ان��رژی بیش��تری به فک��ر موفقیت 
 در لیگ هستند و مطمئنا در چهار بازی باقی مانده خود تالش 
خواهن��د کرد تا بتوانند حداقل س��همیه فص��ل آینده لیگ 
قهرمانان آس��یا را از لیگ برتر کسب کنند. یکی از بازی های 
س��خت ذوب آهن مقابل صبای ق��م خواهد بود که این هفته 
برگزار می ش��ود و یحی��ی گل محمدی باید چش��م در برابر 
چش��م علی دایی تیمش را برای پیروزی به میدان بفرستد. 
همب��ازی قدیمی اش در تیم مل��ی و صبا و البته مربی ای که 
 مدتی دس��تیارش ب��ود. باید دید در این ب��ازی که ذوب آهن

  3۹ امتیاز دارد و صبای قم 36 امتیاز، کدام تیم می تواند به برتری 
دست پیدا کند و وضعیتش را در جدول بهتر کند.

 سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
برای تراکتورس��ازی صعود به مرحل��ه حذفی لیگ قهرمانان 
آس��یا، اتفاقی جدید اس��ت. تیمی که پس از س��ال ها حضور 
در این مس��ابقات توانس��ت طعم صعود از گروهش را بچشد، 
 ح��اال سراس��ر انگیزه اس��ت. تراکتورس��ازی پ��س از حضور

 امیر قلعه نویی در این تیم سراس��ر انگیزه شد و نتایج خوبی 
کس��ب کرد که این نتایج همچنان ادامه دارد و حاال این تیم 
با روحیه ای باال باید در مش��هد به میدان برود آن هم مقابل 
س��یاه جامگانی که این روزها بیش��تر از هر زمان دیگر خطر 

س��قوط را حس می کن��د و پس از پیروزی مل��وان و راه آهن 
یک قدم دیگر به س��قوط نزدیک ش��ده است. با شرایطی که 
سیاه جامگان و تراکتورسازی دارند، این بازی می تواند از سوی 
هر دو تیم یک بازی قدرتی و فیزیکی باشد، چراکه دو تیم به 

هر دری می زنند تا 3 امتیاز را کسب کنند. 

س��یاه جامگان برای س��قوط نک��ردن و تراکتورس��ازی برای 
رفت��ن ب��ه باالی ج��دول ک��ه حداقل آن کس��ب س��همیه 
لی��گ قهرمان��ان آسیاس��ت و آنه��ا می توانن��د ب��ا کس��ب 
 پی��روزی ت��ا هفته ه��ای پایان��ی ب��رای قهرمانی ه��م امید 

داشته باشند.

 نفت تهران - سپاهان اصفهان
یک بازی س��خت در انتظار نفت و س��پاهان است. دو تیمی 
که فصل گذشته در هفته پایانی برای قهرمانی می جنگیدند 
و در نهایت س��پاهان بود که توانس��ت با برتری مقابل سایپا 
 جام را باالی س��ر ببرد؛ این فصل نتوانس��تند نتایج درخشان 

فصل گذشته را تکرار کنند.
س��پاهان در ای��ن فصل حس��ین فرکی و ایگور اس��تیماچ را 
روی نیمک��ت داش��ت ک��ه با ه��ر دو مربی قط��ع همکاری 
 ک��رد و از ای��ن هفته قاس��م زاغی نژاد، س��رمربی س��پاهان 

خواهد بود.  
 تیم��ی ک��ه در آخرین بازی خ��ود در لیگ قهرمانان آس��یا 
با شکست سنگین 4 بر صفر مقابل االتحاد حذف شد و همین 

مسئله عاملی بود تا استیماچ استعفا کند.
 س��پاهانی ها از ای��ن ب��ازی ب��ه بع��د ش��رایط متفاوت��ی 
خواهن��د داش��ت و مطمئنا رفتن اس��تیماچ که ب��ا خیلی از 
 بازیکنان بزرگ این تیم اختالف داشت، می تواند شوکی به تیم 

 باشد.
 با این شرایط نفت باید مقابل تیمی متحول شده از نظر روحی 
 به میدان برود و مطمئنا این مس��ئله کار را برای ش��اگردان 
علیرض��ا منصوریان س��خت خواه��د کرد؛ تیمی که ش��اید 
نتوانس��ت نتایج درخش��ان فصل قبل را تکرار کند، اما با هر 
شرایطی بود خود را در بین تیم های باالی جدول حفظ کرد 
و اکنون نیز برای کس��ب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا شانس 

دارد.
 برنام�ه دیدارهای باقی مانده هفته بیس�ت وهفتم 

لیگ برتر
ذوب آهن - صبای قم، ساعت 1۷:1۵، 

سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز، ساعت 1۷:30،
نفت تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 1۷.

ش��رکت های هواداری فوتبال ک��ه این روز ها با اس��تفاده از 
شور هواداران س��رخابی ها اصرار به اشتراک بیشتر هواداران 
و دریاف��ت هزین��ه از آنها دارند، چگونه عم��ل می کنند؟ آیا 
نهاد های نظارتی از فعالیت های مالی انبوه این شرکت ها اطالع 
 دارند؟ فو تبا ل پرحاش��یه و بی مس��ئول این روزی های ایران 
 کم مش��کل نداش��ت که مش��کل جدی��دی ب��ه آن افزوده 
شده است. متاسفانه عدم وجود ر قا بت سالم در اسپانسر های 
فو تبا لی و انحصاری شدن تبلیغات باشگاه های فو تبا ل کشور 
شرایط را به گونه ای رقم زده که این روزها در کنار مشکالت 
بی سامان فو تبا ل ایران، این فرصت ایجاد شده که اسپانسرها 
هم برای فو تبا ل کش��ور و حتی گفت و  گوی بازیکنان تیم ها 

در پس از بازی ها تصمیم سازی می کنند.
باش��گاه اس��تقالل در س��ه بازی متوالی به بازیکنانش اجازه 
ن��داده که پ��س از بازی  ب��ا نمایندگان رس��انه های گروهی 
گفت و گ��و کنند. در ظاهر ش��اید ای��ن باور ایجاد ش��ود که 
باشگاه اس��تقالل به جهت درگیر شدن در مسائل حاشیه ای 
پ��س از ش��هرآورد 82 چنین تصمیمی را گرفته  اس��ت، اما 
 پ��س از بازی اس��تقالل برابر فوالد خوزس��تان که این دیدار 
با نتیجه  3 بر صفر به سود آبی پوشان تهرانی به پایان رسید، 
استقاللی ها بازهم اجازه گفت و گو با خبرنگاران را پیدا نکردند 
تا ابهام این قاعده ش��کنی آبی ها بیش��تر از همیشه به چشم 

آید.
 مدیر رس��انه ای باش��گاه اس��تقالل پ��س از بازی ب��ا فوالد 
در ای��ن ب��اره توضیح داده ک��ه خبرنگاران اگ��ر گفت وگو از 

بازیکنان می خواهند به تمرین این تیم بیایند؛ موضوعی که 
به نظر می رس��د با تصمیم س��ازی خاص و با هدف اقتصادی 
 و انحص��اری ک��ردن فعالیت ه��ای خبری و رس��انه ای برای 

بزرگ  کردن یک برند خاص تبلیغاتی انجام می شود.
اسپانس��ر باشگاه استقالل که همزمان در باشگاه پر سپولیس 
نیز فعالیت مش��ابهی دارد، ظاهرا به مسئوالن باشگاه تاکید 
ک��رده که گفت و گوی بازیکنان این تیم بدون حضور بنر این 
اسپانس��ر نباید انجام شود و این س��رآغاز ماجرایی شده که 
رسانه ها را از هدف اطالع رسانی سریع و دقیق به هواداران در 

پس از بازی های لیگ دور کرده است.
متاس��فانه یک��ه ت��ازی اسپانس��ر های ورزش��ی در فو تبا ل 
ای��ران و به وی��ژه  در تبلیغات پیراهن س��رخابی ها موضوعی 
اس��ت که به نظر می رس��د ب��رای جلوگیری از سواس��تفاده 
اقتص��ادی و نفع ه��ای ب��ادآورده ش��خصی این ش��رکت ها، 
بای��د از س��وی نهادهای ذیربط و مس��ئول م��ورد کنترل و 
جدی ت��ری قرار گیرد. این ش��رکت ها با تبلیغات گس��ترده 
تلویزیونی و با دریافت مس��تقیم پول از هواداران اس��تقالل 
 و پرس��پولیس از طری��ق پیام��ک، س��رمایه های کالن��ی را 
به جی��ب می زنند که تنها بخش اندک��ی از آن را به فوتبال 
می رسد؛ نکته ای که الزم اس��ت سازمان لیگ فو تبا ل ایران، 
فدراس��یون فو تب��ا ل، دی��وان محاس��بات و س��ایر نهادهای 
 نظارت��ی مال��ی حتم��ا ب��ه آن ورود جدی داش��ته باش��ند 
ت��ا زمینه س��و اس��تفاده احتمالی ش��خصی اف��راد از گرده  
 فوتبال ایران یک بار برای همیش��ه به نف��ع فوتبال به پایان 

برسد.
آی��ا واقعا نهاد ه��ای نظارتی بر فعالیت ه��ای مالی این قبیل 
ش��رکت ها نظارت دارن��د؟ آیا بخش اصل��ی عواید حاصل از 
اش��تراک هواداران س��رخابی ها با عضویت در ش��رکت های 

هواداری خاص و نامدار به جیب فوتبال می رود؟
ای��ن روز ه��ا موضوع فس��اد در فوتب��ال و پیگی��ری مجدانه 

کمیس��یون اص��ل۹0 مجل��س و ق��وه قضایی��ه مطرح ترین 
موض��وع فوتبالی خارج از مس��تطیل س��بز اس��ت و به نظر 
می رس��د که بای��د نهاد های نظارت��ی و حسابرس��ی به این 
مقوله جدید نیز ورود قاطع و پرسش��گرانه داش��ته باش��ند 
 ت��ا جی��ب ه��واداران به ن��ام رنگ ها و ب��ه کام اف��راد خالی 

نشود.

ابراهیم الحسین، شناگر س��وریه به عنوان یک پناهنده ورزشکار مشعل المپیک 
 ریو را در تاریخ 26 آوریل )سه ش��نبه( حمل خواهد کرد. این ورزش��کار 2۷ ساله 
 در کن��ار 1۵00 پناهن��ده دیگ��ر در یون��ان اقام��ت دارد. وی در ای��ن ب��اره

 اظهار داشت: رویای من برای20 سال حضور در المپیک بود و حاال اینجا هستم و 
می خواهم مشعل المپیک را حمل کنم. این شناگر سوری افزود: این بزرگ ترین 
عزت و احترام برای من است. تصور کنید به یکی از بزرگ ترین اهداف خود دست 
پیدا کرده اید. الحسین در جریان حمالتی که در سوریه رخ داد از ناحیه پا مجروح 
شد. وی رشته شنا را همچنان پیگیری می کند، اما در کنار آن بسکتبال با ویلچر 
هم انجام می دهد. با کمک کمیته بین المللی المپیک برای نخستین بار گروهی از 

ورزشکاران پناهنده زیر پرچم IOC در المپیک شرکت می کنند.

حافظ مهدوی از داوران بین المللی ایران که تجربه قضاوت در مس��ابقات جهانی 
و جا م جها نی را در کارنامه دارد، برای اولین بار از س��وی فدراسیون جهانی برای 

قضاوت در المپیک ریودوژانیرو دعوت شد.
وی در این خصوص  گفت: خیلی خوش��حال هس��تم که این اتفاق برایم رخ داد. 
من تجربه حضور در مس��ابقات جهانی و آسیایی را داش��ته ام، اما المپیک قطعا 
متفاوت خواهد بود. مهدوی افزود: امیدوارم که نماینده شایس��ته ای برای ایران 
باش��م. فدراس��یون جهانی از بهترین داوران دنیا برای حضور در المپیک دعوت 
می کند. خوشحالم که در این لیست قرار گرفته ام و برای حضوری شایسته تالش 
می کنم. تیم  ملی تکواندوی ایران با چهار نماینده در ر قا بت های المپیک حضور 
 دارد که سجاد مردانی، فرزان عاش��ورزاده و مهدی خدابخشی در بخش مردان و

کیمیا علیزاده در بخش بانوان در المپیک حضور پیدا می کنند.

 کش��ورهای مختلف پاداش خود را برای م��دال آوران المپیک اع��الم کرده اند که 
به نظر می رسد آذربایجان با پرداخت۵10 هزار دالر بیشترین مبلغ را هدیه می دهد.
 وزارت ورزش و جوان��ان در خبری اع��الم کرد به مدال آوران ط��ال در المپیک ریو

 300 سکه، نقره200 سکه و برنز1۵0 س��که اهدا می کند و البته این تعداد سکه 
نسبت به المپیک لندن افزایش داشته است. اگرچه محمود گودرزی، وزیر ورزش 
اعتقاد دارد سیستم افزایش پاداش یک بیماری است که رسانه ها ایجاد کرده اند، اما 

پاداش به قهرمانان المپیک فقط مختص به ایران نیست.
گودرزی در مصاحبه  هایش در این باره گفته بود: زمانی که برای استقبال به فرودگاه 
می رویم خبرنگار میکروفن را در حلقوم ما فرو می کند و می گوید به فالن ورزشکار 
چقدر سکه می دهید؟ آیا باید به ورزشکار فقط پول داد یا بهتر است برای او شغل 
ایجاد کنیم؟ کدام بهتر اس��ت؟ خبرنگار ما بدون اینکه تحلیلی داش��ته باشد از ما 
می پرسد چقدر سکه می دهید. البته صحبت های وزیر ورزش برای ایجاد شغل برای 
ورزشکاران قهرمان قابل تامل و احترام است، اما تا زمانی که ورزشکار دغدغه مالی 
داشته باشد نمی تواند تمرکزش را روی بازی های پیش رو داشته باشد و تعیین جوایز 

و پاداش ها انگیزه ای می شود برای مدال آوری.
گزارش های مختلفی در خصوص پرداخت پاداش به ورزش��کاران المپیکی وجود 
دارد که بر اس��اس این گزارش��ات آذربایجان در صدر جدول قرار دارد. این کشور 
 به ورزش��کاران المپیکی اش به ترتیب مدال های طال، نق��ره و برنز۵10 هزار دالر،

 2۵۵ هزار دالر و130 هزار دالر پرداخت می کند. البته همه کش��ورها پاداشی که 
به ورزشکاران شان می دهند بر اساس دالر نیس��ت. به عنوان مثال، سوئد تا سال 
2014 برای مدال آوران و س��همیه بگیران المپیک تسهیالت دانشگاهی را در نظر 
می گرفت. ورزشکاران می توانستند از وام و بورسیه بیشتری برای تحصیل استفاده 
کنند. از سال 2014 با اعتراض مردمی این موضوع به رای گذاشته شد که در نهایت 
 مردم اعالم کردند بهتر اس��ت پاداش به قهرمانان حذف ش��ود. البته مردم سوئد 
با تشکیل کمپینی اعالم کردند به لیست مالیات آنها بخشی در نظر گرفته شود که 
مخصوص تهیه امکانات برای ورزشکاران اس��ت. در کانادا هم کمیته المپیک این 
کش��ور بودجه س��ال 2016-201۵ را 36 میلیون دالر اعالم کرد که این رقم بین 
فدراسیون ها تقسیم می شود. رییس جمهور این کشور پیشنهاد داد تا اجازه دهند 
 این مبلغ اضافه شود و بخش��ی را برای پاداش به قهرمانان المپیک در نظر بگیرند. 
با نظرسنجی از مردم در نهایت 8 میلیون دالر به بودجه کمیته المپیک کانادا اضافه 
شد. شرط اضافه بودجه این بود که فدراسیون های ملی خودشان پاداش قهرمانان 
را در نظر بگیرند. نکته جالب اینجاست که برای المپیک 2012 لندن سنگاپور اعالم 
کرده بود به مدال آوران ط��ال800 هزار دالر پاداش می ده��د و در مقابل انگلیس 

کشوری است که پاداش نقدی به ورزشکارانش نمی دهد.

 مجمع عموم��ی کمیته مل��ی المپیک که قرار بود اس��فندماه س��ال گذش��ته 
برگزار شود، طبق تصمیم جدید اعضای هیئت اجرایی این کمیته10 خردادماه 
برگزار خواهد شد. این چهل و سومین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک است 
که قراربود 2۵ اسفندماه سال گذشته برگزار شود، امابه دلیل همزمانی با برگزاری 

مراسم تقدیر از مدال آوران با حضور رییس جمهور لغو و به امسال موکول شد.

معاون امور توس��عه اداره ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: 
طی ماه های گذش��ته چند ب��اری تصمیم به برگ��زاری مجمع 
انتخاباتی هیئت بوکس اس��تان اصفهان داش��تیم که بیش��تر 
به دلیل اینکه رییس فدراس��یون، امکان س��فر ب��ه اصفهان را 
 نداش��ت، این تاریخ ها مورد تایید قرار نگرفت. علیرضا امین آزاد 

با اشاره به ثبت نام از کاندیداهای 
ریاس��ت هیئت بوکس اصفهان، 
اف��زود: با توج��ه به پای��ان مهلت 
 دوره سرپرس��ت فعل��ی هیئ��ت، 
در نظر داریم سرپرس��ت جدیدی 
 برای ای��ن هیئت معرف��ی کنیم 
تا زمینه را ب��رای برگزاری مجمع 

انتخاباتی فراهم کند. 
اردیبهش��ت  ماه س��ال گذش��ته 

دوره ریاس��ت قانونی مجید رمضان پور در هیئت بوکس استان 
اصفهان به پایان رس��ید و فدراس��یون حکم سرپرستی را برای 
محمدرضا غزن��وی صادر ک��رد. با این ح��ال پس از ی��ک ماه، 
تغییر دوب��اره ای انجام ش��ده و رمضان پور سرپرس��تی هیئت 
 را بر عهده گرف��ت که تا ب��ه امروز نی��ز سرپرس��تی وی ادامه 
داش��ته اس��ت.تاکنون دو ب��ار 
ثبت ن��ام از کاندیداهای ریاس��ت 
 ای��ن هیئ��ت برگ��زار ش��ده و 
بهمن  ماه س��ال گذش��ته نیز قرار 
ب��ود مجم��ع انتخابات��ی هیئت 
 بوک��س نی��ز برگ��زار ش��ود ک��ه 
 ب��ه دلی��ل اعت��راض کاندیداه��ا 
به چینش اعضای مجمع، این اتفاق 

رخ نداد.

مهاج��م برجس��ته بارس��لونا و تی��م  مل��ی آرژانتی��ن 
با انتش��ار عکس��ی از پیروزی تیمش مقاب��ل تیم  ملی 
 فو تب��ا ل ایران ب��از هم با واکن��ش تند ایرانی ه��ا مواجه

 ش��د. ایرانی های اینس��تاگرام باز هم خبرس��از شدند. 
 این بار هم ه��دف حمله آنها 

» لیونل مسی « بود.
 ای��ن ب��ار اول��ی نیس��ت که 
ایرانی ها به صفحه ش��خصی 
 ای��ن مهاج��م بارس��لونا و 
تیم  مل��ی فو تب��ا ل آرژانتین 

حمله می کنند.
لیون��ل مس��ی در آخری��ن 
پی��ام خ��ود در اینس��تاگرام 
خطاب به دیگ��ر مهاجم تیم 

  ملی کش��ورش یعنی آنخل دی ماریا ب��ه خاطر حضور 
در اینستاگرام خوش��آمد گفته بود و تصویری از شادی 
گلش با ای��ن مهاجم پ��س از پیروزی مقاب��ل تیم  ملی 
ایران را انتخاب کرده بود که این موضوع با حساس��یت 
و واکن��ش ایرانی ه��ا مواجه 
ش��د و عده ای نف��رت خود 
را از ای��ن بازیک��ن اع��الم 
کردن��د و عده  ای هم س��عی 
 در الپوش��انی ای��ن موضوع

 داشتند.
ش��اید پ��س از ای��ن اتفاق 
دیگر مس��ی هیچ اقدامی که 
ایرانی ه��ا را تحری��ک کند، 

انجام ندهد.

حمله دوباره کاربران ایرانی به مسی در اینستاگراممعرفی سرپرست جدید هیئت بوکس اصفهان

  پرس��پولیس در روز ش��لوغ و ناآرام ورزش��گاه تختی 3 امتیاز با ارزش را 
کسب کرد و از کارون با خاطره ای خوش به پایتخت بازگشت. 

مسلمان و سرخ های خوشحال را در عکس زیر مشاهده می کنید.

لنز دوربین

سلفی اتوبوسی 6 پرسپولیسی در اهواز

هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال؛

جنگ آسیایی های صعود کرده 
برای باالنشینی

همراه با المپیک ریو

پول هواداران سرخابی ها به جیب چه کسانی می رود؟
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تحدید حدود عمومی

1/195 پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی نوبت اول سال 1395 حوزه 
ثبتی میمه

پیرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود قسمتی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی مینماید:

شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه
2912- آقای هادی لطفی فرزند عباس��علی و غیره ششدانگ یکدرب باغ 

موستان دشت درب دوزخی 
8026-آقای مرتضی زارع فرزند نوروزعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین 

نیمه محصور در خیابان انقالب اسالمی به مساحت 633 متر مربع 
11578-آقای محمدرضا حیدری فرزند مصطفی ششدانگ یکباب مغازه 

در کوی باسیاه به مساحت 30 متر مربع
)در روز شنبه 95/02/25(

11579- جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان 
اداری و امداد جاده ای در صحاری قرقچی به مساحت 1604/12 متر مربع

)در روز یک شنبه 95/02/26(
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

2654- آقای اکبر قیومیان فرزند علی جان و غیره ششدانگ یکبابخانه در 
کوی دهنو به مساحت 433/76 متر مربع 

5041- آقای احمد صمدیان فرزند حسین و غیره ششدانگ یکباب بوم کن 
مشهور به کنده میرزا در صحاری دو گوش به مساحت 289 متر مربع 

7503-  خانم رقیه راس��تی فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین در کوی 
سوراله به مساحت 200 متر مربع

8036- آقای حسنعلی احقاقی فرزند حسین ششدانگ یکباب گاراژ و قطعه 
زمین وصل به آن در کوی سوراله به مساحت 128 متر مربع

)در روز دوشنبه 95/02/27(
شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع در ونداده 

4129- خانم معصومه ثابتی فرزند ابوالحس��ن شش��دانگ قطعه زمین 
محصور در کوی قرچقه به مساحت 282 متر مربع 

)در روز سه شنبه 95/02/28(
 شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات در زیادآباد 

2403- آقای احمدرضا جعفری فرزند فرهاد و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی 10 قفیزی جوی میانه 

3409-آقای علی خداداد فرزند رضا و غیره ششدانگ یکباب خانه و زمین 
وصل به آن به مساحت 661/90 متر مربع

)در روز چهارشنبه 95/02/29(
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ازان 

1109-آقای عباسعلی علی اکبری فرزند حسن و غیره ششدانگ یکبابخانه 
در دشت خلونده به مساحت 240/50 متر مربع 

1129-آقای عباس��علی علی اکبری فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی در دشت خلونده به مساحت 246/85 متر مربع

2166-آقای اکبر اقدامی زاده فرزند غالمحس��ین و غیره ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی دشت ریگنه به مساحت 527/76 متر مربع

)در روز پنج شنبه 95/02/30(
2486-آقای حیدر اقدامی فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

دشت سرچشمه به مساحت تقریبی 285 متر مربع 
2917- آقای اکب��ر جعفری ازان فرزند میرزا بابا شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی دشت خرمن گاه به مساحت 139 متر مربع 
3141- آقای مرتضی فتاح فرزند حسنعلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

دشت پشت خانه نصیر به مساحت 376/44 متر مربع 
)در روز شنبه 95/03/01(

4819- اقای ذبیح اله جعفری ازان فرزند اسماعیل ششدانگ قطعه زمین 
محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 359/72 متر مربع 

4844- اقای جالل اس��المی فرزند محمدرضا شش��دانگ قطعه زمین در 
بلوار امام رضا به مساحت 900/68 متر مربع

)در روزدوشنبه 95/03/03(
5005- آقای داود عبدلی فرزند حسنقلی ششدانگ قطعه زمین محصور 

در بلوار امام رضا به مساحت 40/84 متر مربع 
5008-خانم زهرا جعفری ازان فرزند محمود شش��دانگ قطعه زمین غیر 

محصور به مساحت 195/60 متر مربع 
5010- اقای عباس��علی جباری فرزن��د قیصر شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت 113/07 متر مربع 
)در روز سه شنبه 95/03/04(

5015-آقای مسعود ارش��ادی فرزند محمدعلی شش��دانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 303/07 متر مربع 

5021-خانم هما عبدلی فرزند مرتضی ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور 
به مساحت 300 متر مربع 

)در روزچهارشنبه شنبه 95/03/05(
 شماره فرعی از شماره 60 اصلی واقع در مزرعه محمد آباد

3 خانم اعظم آهی فرزند فتحعلی و غیره شش��دانگ یکبابخانه مشهور به 
عمارت اربابی

)در روز پنج شنبه 95/03/06(
 شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 

769-خانم نوش آذر محس��نی فرزن صفرعلی شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 1536/84 متر مربع 

800-آقای منصور امیری فرزند شکراله ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 2910 متر مربع 

)در روز شنبه 95/03/08(
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در لوشاب 

476-آقای حسن زارعی فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 811/75 متر مربع 

556-آقای عبداله میرزایی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین محصور 
به مساحت 1658/77 متر مربع 

557- دهیاری لوشاب ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 527/80 
متر مربع 

)در روزیک شنبه 95/03/09(
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید

76-آقای صفرعلی رستمی فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه مخروبه در 
کوی کهنه به مساحت 164/66 متر مربع 

407-خانم روی��ا کریمی فرزند اکبر شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 
426/65 متر مربع 

408-آق��ای آرش توکلی فرزند محمدعلی شش��دانگ یکبابخانه در کوی 
مسیح به مساحت 922/87 متر مربع 

)در روزدوشنبه 95/03/10(
 شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید 

160- خانم هدی توکلی فرزند علی اصغر و غیره ششدانگ یکبابخانه در 
کوی قلعه بلند به مساحت 2375/50 متر مربع 

)در روزسه شنبه  95/03/11(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در موته 
269-آقای اس��ماعیل نیک بخت فرزند قدرت اله شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت 340/10  متر مربع 
289-آقای موسی ذاکری فرزند عباس شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 

2495/20 متر مربع 
290-آقای محمد ذاکری فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 786 متر مربع 
)در روزچهار شنبه 95/03/12(

301- خانم نیره سقائیان فرزند نصرت اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
648/80 متر مربع 

344- آقای قدرت نیک بخت فرزند اسماعیل ششدانگ یکدرب باغ موستان 
به مساحت 1070 متر مربع 

)در روز پنج شنبه  95/03/13(
481- آقای عباس نیک بخت فرزند غضنفر ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 2201/25 متر مربع 
486- خانم شوکت هدائیان فرزند عربعلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 1572/80 متر مربع 
) در روزیک شنبه 95/03/16(

تحدید حدود پالکهای فوق به ترتیب از س��اعت 9 صبح ب��ه بعد در محل 
ش��روع خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین اعالم میش��ود که در روز مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماین��ده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اضهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین یا 
صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید ح��دود فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبت ظرف یکماه از تاریخ اعتراض به این اداره میبایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به 

این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار:شنبه 1395/02/05 کفیل ثبت میمه – مختاری

مفادآرا
1/204 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هی��أت موضوع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان مح��رز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1( رأی ش��ماره265-95/1/25 هیأت : آقای احسان کش��ت کار بیدگلی  
فرزندعبداله  شماره شناس��نامه115 و خانم مریم احس��انی فرد فرزند 
جعفر ش��ماره شناس��نامه507  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت66.21 مترمربع ش��ماره پالک2929 فرعی از پالک3 اصلی واقع 

در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
2( رأی شماره258-95/1/25هیأت : خانم اش��رف دانشور  فرزندمسلم 
شماره شناسنامه 8259 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت266 مترمربع 
شماره پالک59 فرعی مجزا از ش��ماره2 فرعی از پالک 105اصلی واقع 

دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
3( رأی ش��ماره8431 هیأت : آقای محمد احمدییدگلی فرزند صدرالدین  
شماره شناسنامه 300 و خانم وجیهه موحدحسینی فرزنداحمد  شماره 
شناس��نامه2165  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت102 
مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره 4فرعی از پالک249 اصلی 
واقع دراماکنبخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاع��ی از صدر الدین 

احمدی بیدگلی
4( رأی ش��ماره289-95/1/26 هیأت : آقای حمیدرضا هنر کار قم فرزند 
عباس  شماره شناس��نامه 1758 و خانم کبری صباری فرد فرزنداحمد  
شماره شناسنامه8250 )نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت119.65 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک1072اصلی واقع 

دراماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله باهو
5( رأی شماره 239-95/1/23 هیأت : خانم منیره شویدی  فرزندمحمد تقی  
شماره شناسنامه 260، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 259.7مترمربع 
شماره پالک 8311فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی 
واقع در مس��عود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از نعمت 

اله مسجدی 
6( رأی ش��ماره241-95/1/23 هیأت : آقای علی محمد پهلوانی س��توده 
آرانی فرزندحسینعلی شماره شناسنامه361 و خانم فاطمه دارچینی  آرانی 
فرزندماشااله  شماره شناس��نامه 66)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 261.55 مترمربع ش��ماره پالک 8309 فرعی مجزا از شماره 
2901و487 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
7( رأی ش��ماره243-95/1/23 هی��أت : آق��ای میث��م آفتاب��ی آران��ی 
فرزندامیر حس��ین  ش��ماره شناس��نامه10967 و خانم فاطمه س��لطان 
محمدی  فرزند احمد  شماره شناس��نامه 1040  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت440 مترمربع ش��ماره پالک8308 فرعی مجزا از 
ش��ماره1189و4678 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمس��عود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8( رأی ش��ماره296-95/1/27 هی��أت : آق��ای ابوالقاس��م بش��ارتی  
فرزندحسین شماره شناسنامه 328و خانم فاطمه رنگرز آرانیفرزندرضا  
شماره شناسنامه579   )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت241 
مترمربع شماره پالک 2742 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان
9( رأی ش��ماره 268-95/1/25 هیأت : آقای  عل��ی محمد محبوبی آرانی  
فرزند قدرت اله  ش��ماره شناسنامه8557 ، شش��دانگ  یکباب انباری  به 
مساحت404.35 مترمربع شماره پالک 2738فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

10( رأی ش��ماره 269-95/1/25 هی��أت : خان��م فاطم��ه اقبال��ی آرانی  
فرزندحسین شماره شناس��نامه 6190030572 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 80.5 مترمربع ش��ماره پالک 2739 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

11( رأی ش��ماره270-95/1/25 هی��أت :خان��م فاطمه دهقان��ی آرانی 
فرزندرحمت ال��ه  ش��ماره شناس��نامه 588 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت161.2 مترمربع ش��ماره پالک 2740 فرعی از پالک2638 اصلی 
واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری 
12(رأی ش��ماره274-95/1/25 هیأت : آقای امیر حسین برادران آرانی  

فرزندعلی اکبر  ش��ماره شناس��نامه2946 و خانم فاطمه عابدین آبادی 
آرانی   فرزندماشااله شماره شناسنامه1250080010  )نسبت به 3.5و2.5 
دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 113.7 مترمربع شماره 
پالک2741 فرعی از پالک2638 اصل��ی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی  از حسین خویشتن دار 
13( رأی ش��ماره231-95/1/23 هیأت : خانماعظ��م مندعلی زاده آرانی 
فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 8736 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
110 مترمربع شماره پالک3816 فرعی مجزا از شماره 1597وقسمتی از 
مشاعات 2507 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه راحتی نوش آبادی
14( رأی ش��ماره 283-95/1/25هیأت : آقای سید احسان سجادی نوش 
آبادی فرزندسید حسین  شماره شناسنامه 4991 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 273.75 مترمربع شماره پالک 841 فرعی مجزا از شماره99 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی سیدعلی سجادی 
15( رأی ش��ماره282-95/1/25 هیأت : آقای س��یدمهدی سجادی نوش 
آبادی  فرزندسید جواد شماره شناس��نامه 112 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت75.25 مترمربع شماره پالک840 فرعی مجزا از شماره97 فرعی 
از پالک 41 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سیدجواد سجادی نوش آبادی
16( رأی ش��ماره 284 هیأت : س��یدجواد س��جادی نوش آبادی فرزند 
سیدحسین شماره شناسنامه155 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت201 
مترمربع ش��ماره پالک 842 فرعی مجزا از ش��ماره97فرعی از پالک 41 
اصلی واقع در حس��ن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از سیدحسین سجادی
17( رأی ش��ماره 281 هیأت :آقای سیدمحس��ن س��جادی نوش آبادی  
فرزندسید جواد شماره شناسنامه2627 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
75.35مترمربع شماره پالک 839 فرعی مجزا از شماره97فرعی از پالک 
41 اصلی واقع درس��ن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از سیدعلی سجادی
18( رأی ش��ماره246 هی��أت : آقای محم��د وکیلی  فرزند علی  ش��ماره 
شناسنامه14-   ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 184 مترمربع شماره 
پ��الک 837 فرعی مجزا از ش��ماره 121فرع��ی از پ��الک41 اصلی واقع 
در حس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بی��دگل ابتیاعی از 

محمدتقی نوش آبادی
19( رأی شماره 280 هیأت : آقای ناصر کاشفی نوش آبادی  فرزند عباس  
شماره شناسنامه 113 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت134 مترمربع 
شماره پالک838فرعی مجزا از ش��ماره49 فرعی از پالک 41 اصلی واقع 
در حس��ن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل عذرا نصیری  

نوش آبادی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/2/5

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/2/21                 
عباس عباس زادگان -رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

آگهي فقدان سند مالكيت
1/200 آقای اس��الم بختیاری زاده فرزند بهرام شناسنامه شماره 918 
صادره از بندرماهش��هر و کد مل��ی 1950608001  به اس��تناد یک برگ 
استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما گواهي شده مدعي است 
که سند مالکیت تمامت هجده سهم مشاع از سی سهم ششدانگ یکباب خانه 
شماره 2442 فرعی از یازده اصلی  واقع دروزوان جزءبخش ثبتی میمه که 
در صفحه 437 دفتر 179 امالک ذیل ثبت 29429 به نام وی ثبت و صادر 
و تس��لیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و 
بازداشت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است 
طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي 
ش��ود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده 
( نسبت به آن ویا وجود س��ند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مس��ترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
کفیل ثبت میمه –مریم مختاری                   

آگهي فقدان سند مالكيت
آقای علی اکبرمحمدی فرزند فرج اله شناسنامه ش��ماره12 میمه احد از 
وراث قانونی خانم محترم محس��نی فرزند حسن شناس��نامه شماره 3 
میمه به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي اس��ت که س��ند مالکیت تمامت چهارده قفیز مشاع از 
16 قفیز ششدانگ یکدرب باغ موس��تان 16 قفیزی دشت پای درخت توت 
ش��ماره 376 فرعی از30اصلی واقع درروس��تای زی��اد آباد جزءبخش 
ثبتی میمه که در صفحه 48 دفتر66 امالک ذیل ثبت 10600 به نام محترم 
محسنی  فرزند حسن شناسنامه ش��ماره 3 و کد ملی 6229815273 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه 
تامین و بازداشت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده 
اس��ت طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قان��ون ثبت مراتب 
آگهي مي ش��ود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
 اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي

 نرسد یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه  نشود المثني سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد ش��د. کفیل ثبت میمه –مریم 

مختاری
حصروراثت

1/194 آقای رضا فدائی تهرانی دارای شناس��نامه شماره 5048 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 25/ 95 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده ش��ادروان مهدی فدائی تهرانی بشناس��نامه 167 در تاریخ 
1395/01/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- رضا فدائی تهرانی ش.ش 5048 به عنوان پدر 
متوفی 2- زهرا فدائی تهرانی ش.ش 147 به عنوان مادر متوفی و به غیر 
از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 10 شعبه اول 

حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران

حصروراثت
1/195 آق��ای مصطفی طاهری دارای شناس��نامه ش��ماره 4 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 412/ 94 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده ش��ادروان روح انگیز چترائی عزیزآبادی بشناسنامه 2 در 
تاریخ 1393/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- مصطفی طاهری ش.ش 4. 2- مرتضی 
طاهری عزیزآبادی ش.ش 12. 3- مجتبی طاهری عزیزآبادی ش.ش 16. 
4- حمزه طاهری عزیزآبادی ش.ش 36. 5- س��جاد طاهری عزیزآبادی 
ش.ش 35 به عنوان فرزند ذک��ور متوفی 6- زهرا طاه��ری عزیزآبادی 
ش.ش 5. 7- معصومه طاهری عزیزآبادی ش.ش 10. 8- رضوان طاهری 
عزیزآبادی ش.ش 2. 9- مریم طاهری عزیزآب��ادی ش.ش 15 به عنوان 
فرزندان اناث متوفی و به غیر از نامب��ردگان متوفی وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف 14 ش��عبه اول حقوقی و حس��بی شورای حل 

اختالف تیران
حصروراثت

1/193 خانم فاطمه کش��میری دارای شناس��نامه ش��ماره 21 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 30/ 95 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده شادروان نصراله کشمیری بشناسنامه 313 
در تاریخ 1394/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه کشمیری فرزند نصراله 
به شماره شناسنامه 54 دختر متوفی 2- فاطمه کشمیری فرزند نصراله 
به شماره شناسنامه 21 دختر متوفی 3- انیس مطهریان کاشی فرزند سید 
محمود به شماره شناسنامه 670 همس��ر متوفی و به غیر از نامبردگان 
متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراض��ی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف 56 شعبه 

اول شورای حل اختالف نطنز
آگهی مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(

1/191 ش��ماره آگه��ی 139503902127000001، ش��ماره پرون��ده: 
9004002127000001، براس��اس پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی 
9000004 تمامت ششدانگ یکباب خانه ش��ماره هفت هزارو هشتصد و 
هفتاد و هفت مفروزی از دویست و ش��صت فرعی واقع در فضل آباد دو 
اصلی بخش یک ثبتی شهرضا به مس��احت دویست و شصت و نه متر و 
نود و دو صدم متر مربع مورد ثبت صفحه 417 و 420 دفتر 233 با حدود 
اربعه ذیل: شماال به طول 25/5 متر دیوار به دیوار خانه شماره 2/7879 
شرقا به طول 10/80 متر در و دیواریست به کوچه عمومی و قنات دست 
قمشه جنوبا به طول 25/05 دیواریس��ت به دیوار پالک 2/7876 غربا به 
طول 10/75 متر دیوار به دیوار خانه 2/7202 حقوق ارتفاقی ندارد به نام 
اعظم السادات قرشی ثبت و سند صادر شده است و به موجب سندرهنی 
ش��ماره 25815 مورخ 1388/09/14 دفتر اس��ناد رس��می شماره 106 
اصفهان از طرف نامبرده در بانک ملت قرارگرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پ��س از ابالغ اجرائیه 
به درخواست مدیریت شعب بانک ملت اس��تان اصفهان با استناد قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک 
مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظیمی توسط 
مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگس��تری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردید. ملک مذکور درحال حاضر به صورت یکباب 
منزل مس��کونی یک و نیم طبقه با زیرزمین و به صورت شرقی-غربی و 
درب با حیاط با اس��کلت دیوار باربر و سقف های تیرچه بلوک و تیرآهن 
است. نمای دیوار حیاط طرف کوچه س��نگ چینی و نمای داخل حیاط و 
نمای ورودی به زیرزمین از نوع سنگ چینی هفت س��انتی و نمای طبقه 
همکف و نیم طبقه از آجر س��ه سانتی می باش��د راه پله های ورودی به 
زیرزمین و طبقه همکف از طرف حیاط و کف تراس های جلوی زیرزمین 
و همکف با سنگ چینی است گوش��ه حیاط یک واحد توالت و داخل حیاط 
باغچه با جدول سنگی از نوع کریس��تال وجود دارد زیرزمین و دستگاه 
راه پله داخلی به مس��احت 85 مترمربع در تراز 1/3 از کف حیاط با درب 
و پنجره ورودی آهنی و بدنه آن س��رامیک و کف موزائیک و دارای پرده 
عمودی و موکت می باشد. دستگاه راه پله داخلی از زیرزمین شروع و تا 
پشت بام ادامه دارد. دستگاه راه پله داخلی تا ارتفاع یک متر سنگ و مابقی 
بدنه گچ می باشد. طبقه همکف به مساحت زیربنای 157/6 متر مربع شامل 
پارکینگ مس��قف با درب آلومینیومی و دیوارهای سرامیکی و سرویس 
های بهداشتی )حمام و توالت( پشت پارکینگ با راهرو منتهی به دستگاه 
راه پله جهت دسترس��ی به زیرزمین طبقه همکف و نیم طبقه و پشت بام 
است. هال نشیمن با کف موزائیک و موکت و بدنه کاغذ دیواری و سقف با 
رنگ پالستیک و دارای پرده عمودی، اتاق خواب با بدنه و سقف گچ و کف 
موزائیک و موکت، آشپزخانه آن با بدنه کاشی و کابینت فلزی و آبگرمکن 
مخزنی و کف موزائیک است. درب های داخلی چوبی و با رنگ سیلرکیلر 
می باشد. نیم طبقه روی پارکینگ به مساحت 44/5 مترمربع و شامل اتاق 
خواب با بدنه و سقف گچ و کف موزائیک و موکت و پرده عمودی می باشد. 
درب ورودی به اتاق خواب چوبی با رنگ سیلرکیلر می باشد. انباری واقع 
در پشت بام با مساحت 16/50 مترمربع با طاق ضربی و دیواره پالستر 
سیمان و کف موزائیک است. س��اختمان دارای مشترکات آب، برق، گاز، 
تلفن ، دو حلقه چاه جذبی فاضالب و یک دستگاه کولر و با عرصه 269/92 
مترمربع و اعیانی کل 308/3 مترمربع می باشد. باتوجه به موقعیت ملک، 
نوع و مصالح مصرفی، قدمت بنا و شرایط روز حاکم بر عرضه و تقاضا 
و کلیه عوام��ل موثر در قضیه ارزش کل ملک )ش��امل عرصه و اعیانی و 
مشترکات و حیاط س��ازی( جمعا مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال 
ارزیابی گردیده است و طبق اعالم مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 
فاقد بیمه می باشد. در جلس��ه مزایده که از س��اعت 9 صبح الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 1395/3/5 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل 
پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می 
گردد. مزایده از مبلغ کارشناس��ی یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی و به هرکس که خریدار باشد 
فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از موارد مزایده 
به آدرس: شهرضا خ حافظ شرقی کوچه برهان منزل شخصی کدپستی 
8613655941 از مورد مزایده بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه ه��ای قانونی اعم از حق مزایده و هزینه انتقال س��ند در دفاتر 
اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوط به 
حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه برعهده 
برنده مزایده می باش��د این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان در تاریخ 1395/2/5 درج و منتشر می گردد. اداره اجرای اسناد 

رسمی شهرضا
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فقدان سند مالکیت
1/202 ش��ماره صادره: 1395/04/212170 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب طویله و باالخانه مخروبه و حصار 
جلو آن به پالک ثبتی ش��ماره 375 فرعی از یک اصلی واقع در طار جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 233 در صفحه 352 دفتر امالک جلد 
2 به نام خانم غفاریان طاری تحت شماره چاپی مسلسل 811707 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شماره 64459-

1377/03/26 دفترخانه شماره 7 نطنز بالمناصفه انتقال به آقایان مهدی 
و فرامرز عابدی طاری فرزندان حیدرعلی انتقال که سهمی فرامرز نسبت 
به یک و نیم دانگ ذیل ثبت اولیه بنامش ثبت گردیده سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1395/01/24-95040952841486 
به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
58794-1393/01/11 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا جود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مستردد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف 55 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

1/199 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94/177 ح. ا. م خواهان جعفر 
اش��رفی مهابادی فرزند حمزه علی به نشانی مهاباد خ امام کوچه شهید 
میرکزاده پالک 244 درخواس��تی مبنی بر الزام با انتقال سند یکدستگاه 
خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 23-371 ط 26 به طرفیت محمد 
جواد طحان به نش��انی مهاباد و آقای ابوالفضل فردی بادی فرزند ولی 
اله به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
شنبه 95/3/1 ساعت 4:30 بعد از ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در مهاباد ساختمان 
 آتش نشانی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در

 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف 8 شعبه چهارم مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف مهاباد
فقدان سند مالکیت

1/198 نظر به اینکه س��ند مالکیت نه حبه و سه پنجم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ ملک پالک ثبتی ش��ماره 53 فرعی از 36 اصلی علیا 
اردس��تان واقع در بخش 17 اصفه��ان ذیل ثب��ت 708 در صفحه 187 
دفتر 4 امالک به نام س��ید محمد محمدی حس��ن آبادی صادر و تسلیم 
گردیده است س��پس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
95030339849834-95/1/29 به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 18696-95/1/16 به گواهی دفترخانه 
51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده س��ند 
مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف 18 اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/197 ش��ماره ابالغی��ه: 9510103623500235 ش��ماره پرون��ده: 
9409983624700272 شماره بایگانی شعبه: 950023 سعید دهقانی 
ش��کوائیه ای علیه مرتضی اکبریان فرزند حسین دائر بر فحاشی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اردس��تان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردس��تان )101 جزایی سابق( واقع 

در اردس��تان ارجاع و به کالس��ه 9409983624700272 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/03/04 و س��اعت 11:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو اردستان 
ابالغ اخطاریه

1/196 ش��ماره پرون��ده: 9204002004000486/1 ش��ماره بایگانی 
ش��عبه: 9201308/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139505102004000031 
بدینوس��یله به آقای مجتبی صفری بدهکار پرونده به نشانی اصفهان 
خانه اصفهان، خ گلخانه کوچه بهار پالک 15 ک��ه برابر گزارش مامور 
)اداره پست( مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد در خصوص 
پرونده های اجرایی کالس��ه 9300765 و 9300766 به موجب گزارش 
مورخ 1394/11/27 کارشناس رس��می دادگستری سه حبه از 19 حبه 
از 72 حبه شش��دانگ پالک ثبتی فرعی 3 از پالک اصل��ی 291 واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان حوزه ش��اهین ش��هر مورد وثیقه اسناد رهنی 
49424-90/10/05 و 50221-1390/12/21 دفتر اس��ناد رس��می 55 
اصفهان به مبل��غ 2/850/000/000 ریال. ب: ب��ه منجب گزارش مورخ 
94/06/01 کارش��ناس مورخ 94/06/01 کارشناس رسمی دادگستری 
عرصه اعیانی 4/128/000/000 ریال ارزیابی گردیده اند لذا چنانچه به 
مبالغ ارزیابی های مذکور معترض می باشد اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 20/139/000 ریال جهت قسمت الف و مبلغ 
18/000/000 ریال جهت قس��مت ب به دفتر اجرای شاهین شهر تسلیم 
نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
کارش��ناس تجدید نظر باش��د ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف 2234 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اخطاریه

1/192 ش��ماره پرونده: 139404002004000292/1 شماره بایگانی 
پرون��ده: 9400668/2  ش��ماره ابالغی��ه: 139505102004000189 
آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالس��ه 9400668 و 9400710 
بدینوس��یله به خانمها زهرا نهنگی و عصمت نهنگی تودشکی بدهکاران 
پرونده که برابر گ��زارش مامور مربوطه به نش��انی اصفهان، خیابان 
مبارزان بعد از چهارراه پنجم پالک 29 که برابر گزارش مامور مربوطه 
مورد شناسایی واقع نشده ابالغ می گردد که در خصوص پرونده های 
اجرایی کالس��ه 9400668 و 9400710 له بانک ملی ش��عبه نورباران 
اصفهان و علیه عزت اله حسین پور کلهرودی و خانم ها عصمت نهنگی 
و زه��را نهنگی طبق گزارش مورخ 1394/10/15 کارش��ناس رس��می 
دادگستری به شرح تصویر پیوس��ت، پالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین 
پالک شماره 15201/631 اصلی جدا شده از 270 فرعی واقع در ساسان 
بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه اس��ناد رهنی شماره 132385 مورخ 
1390/2/18 و 132159 مورخ 1389/12/1 و 132160 مورخ 1389/12/1 
تنظیمی دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 75 ش��هر اصفهان به مبلغ 
17/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده. ل��ذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باش��ید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ چاپ آگهی این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 11/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا در آگهی 
ابالغ اجراییه پرونده 9400710 آدرس مدیونین اصفهان خیابان مبارزان 
خیابان بی سیم کوچه 19 )بلوار سینا( بن بست شهید رجائیان پالک 65 
جدید قید شده بوده که نادرست وصحیح آن همان آدرس فوق الذکر می 

باشد. م الف 2346 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اخطاریه

1/194 ش��ماره پرونده: 139304002004000239/1 شماره بایگانی 
پرونده: 9300955/2 شماره ابالغیه: 139405102004002616آگهی 
ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه: 9300955 بدینوسیله به شرکت 
کوهک نصب س��پاهان )س��هامی خاص( به آدرس اصفه��ان خیابان 
جی خیابان رش��حه پالک 13 بدهکار پرونده ک��ه برابرگزارش مامور 
مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد چون 
از طرف جالل ر ضایی ب��ه ش��ماره وارده 139405002004000601 
مورخ 1394/2/2 نس��بت ارزیابی شش��دانگ پالک ثبتی چهار فرعی از 

دو هزار و دویس��ت و پنجاه واق��ع در بخش 6 ثبت اصفه��ان متعلق به 
جالل رضائی که در مقابل طلب بانک ملت به موجب س��ند رهنی 8258 
مورخ 1388/3/30 تنظیمی دفترخانه 148 اصفهان در رهن قرار گرفته 
واخواهی گردیده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرائی به قید آقای ابراهیم 
تاجمیر ریاحی به عنوان کارشناس انتخاب گردیده و مورد وثیقه به مبلغ 
10/760/000/000 ریال ارزیابی گردید لذا مراتب بدینوس��یله به شما 

اعالم می شود. م الف 2420 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

1/122 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه : 9400797 ش��ش دانگ 
یکدستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی پالک شماره 4523 فرعی از 4793 
اصلی واقع در طبقه زیرزمین به مس��احت 109/42 متر مربع بانضمام 
ششدانگ یکباب انباری شماره دو تفکیکی واقع در سمت شمال شرقی 
طبقه زیرزمین به مس��احت 6/25 متر مربع همگی مجزی شده از پالک 
4793/1319 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعی 
و مشاعات که شرایط استفاده از آنها به قدرالس��هم برابر قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن می باشد و عبارتند از: 1- عرصه مورد 
تفکیک به مساحت دویست و بیست و دو متر و شصت و شش دسیمتر 
مربع 2- ورودی و راه پله و آسانس��ور مش��اعی در طبقه زیرزمین به 
مساحت بیست و پنج متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع و البی و راه پله 
و آسانسور مشاعی در طبقه همکف به مساحت سی و نه متر و بیست و 
هفت دسیمتر مربع و راه پله و آسانسور مشاعی در طبقات اول الی پنجم 
هر یک به مساحت هجده متر و پنجاه دسیمتر مربع و راه پله و آسانسور 
و سرپله به مساحت سی و دو متر و هش��تاد و چهار دسیمتر مربع 3- 
حیاط مشاعی به مساحت بیست و شش متر و نود و پنج صدم متر مربع 
4- نورگیر مش��اعی واقع در س��مت جنوبی طبقه زیرزمین به مساحت 
دوازده متر و شصت دسیمتر مربع 5- محوطه مشاعی پارکینگ در طبقه 
همکف به مساحت هفده متر و شصت و پنج دسیمتر مربع 6- سرویس 
دستشویی واقع در سمت جنوب غربی البی و راه پله و آسانسور طبقه 
همکف به مساحت دو متر و هشتاد و هشت دسیمتر مربع 7- پشت بام 
محل عبور لوله های آب و فاضالب و برق و گاز و کولر و غیره است و 
برای سایر طبقات مورد گواهی می باشد به آدرس اصفهان، خیابان شیخ 
صدوق جنوبی، نبش کوچه 9/1، بن بست الله، مجتمع تجاری مسکونی 
مهیاران که اسناد مالکیت آن در صفحات 137 و 140 دفتر 1238 امالک 
با شماره های ثبتی 239146 و 239147 و با شماره های چاپی 105579 
و 105580 ثبت و صادر شده اس��ت اول حدود آپارتمان: شماال اول در 
4 قسمت که قسمت های دوم و چهارم غربی است درب و دیواریست به 
راه پله و آسانسور دوم دیواریست مش��ترک با انباری شماره 4 شرقا 
دیواریس��ت به تحتانی پی��اده رو خیابان جنوبا اول در دو قس��مت که 
قسمت دوم ش��رقی است درب و دیوار و پنجره ایس��ت به نورگیر دوم 
دیواریست به تحتانی حیاط مش��اعی غربا دیواریست به تحتانی پالک 
شماره 4793/1318- کف روی عرصه و سقف اشتراکی است دوم حدود 
ششدانگ اعیانی انباری شماره 2 تفکیکی: شماال دیواریست به تحتانی 
کوچه شرقا که به صورت مورب اس��ت دیواریست به تحتانی پیاده رو 
خیابان جنوبا دیواریست مشترک با انباری شماره 3 غربا در دو قسمت 
قسمت اول که به صورت مورب اس��ت درب و دیواریست به ورودی و 
راه پله و آسانسور دوم دیواریست مشترک با انباری شماره یک، کف 
روی عرصه و سقف اشتراکی است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در زیرزمین یک مجتمع شش طبقه 
تجاری مسکونی و دارای اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه و بلوک 
و نمای سنگ و آجر و کف سرامیک و سقف و دکوراتیو و کابینت ام دی 
اف و گرمایش پکیج و کولر آبی با انشعابات آب و برق و گاز می باشد. 
ملکی آقای محمدرضا سنگس��تانی که طبق سند رهنی شماره 164968 
مورخ 1392/8/21 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک ش��هر واقع می 
باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 95/02/25 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت ش��رقی، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون 
و چهل هزار ریال )6/784/040/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 

بابت هزینه ه��ای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد 
ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1395/2/5 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده چک 
تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی 
است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید. م الف 1704 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ اخطار

1/196 ش��ماره پرونده: 139304002004000589/1 شماره بایگانی 
پرونده: 9302104/2 شماره ابالغیه: 139505102004000036 آگهی 
ابالغ اخطار ماده 101 پرونده کالس��ه 9302104 بدینوس��یله به آقای 
مهرداد رضایی برزانی )به آدرس: اصفه��ان، میدان جمهوری، خیابان 
ش��هیدان، کوچه ش��هید منتظری، پالک 252( بدهکار پرونده کالس��ه 
9302104 که برابرگزاش مامور ش��ناخته نگردی��ده اید ابالغ می گردد 
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه ف��وق له بانک مه��ر اقتصاد علیه 
رسول آقا محمدی رنانی و مهرداد رضائی برزانی طبق گزارش مورخ 
94/10/20 کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست پالک 
ثبتی 17/1568 واقع در بخش 14 مورد وثیقه سند رهنی شماره 22561 
تنظیمی دفترخانه ش��ماره 183 اصفهان به مبلغ 5/129/400/00 ریال 
ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبل��غ ارزیابی پالک مذکور معترض می 
باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف 2276 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 
حصروراثت

1/192 آقای علی دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شماره 96 به شرح 
دادخواست به کالسه 29/ 95 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده ش��ادروان محمد دادخواه تهرانی بشناسنامه 196 
در تاریخ 1394/12/19 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی دادخواه تهرانی ش.ش 
96. 2- حس��ین دادخواه تهرانی ش.ش 140 به عن��وان فرزندان ذکور 
متوفی 3- فرحناز دادخواه تهرانی ش.ش 76. 4- شهناز دادخواه تهرانی 
ش.ش 271. 5- مهناز دادخ��واه تهرانی ش.ش 5232 به عنوان فرزندان 
اناث متوف��ی 6- زهرا مظاه��ری تهرانی ش.ش 183 به عنوان همس��ر 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام 
 تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد ش��د. م الف 15 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران
حصروراثت

1/193 آقای مصطفی طاهری دارای شناس��نامه ش��ماره 4 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 411/ 94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده ش��ادروان رجبعلی طاهری عزیزآبادی بشناسنامه 
1 در تاریخ 1391/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی طاهری ش.ش 4. 2- 
مرتضی طاهری عزیزآبادی ش.ش 12. 3- مجتبی طاهری عزیزآبادی 
ش.ش 16 . 4- حمزه طاهری عزیزآبادی ش.ش 36. 5- سجاد طاهری 
عزیزآبادی ش.ش 35 به عنوان فرزندان ذکور متوفی 6- زهرا طاهری 
عزیزآب��ادی ش.ش 5. 7- معصوم��ه طاهری عزیزآب��ادی ش.ش 10. 
8- رضوان طاهری عزیزآبادی ش.ش 2. 9- مریم طاهری عزیزآبادی 
ش.ش 15 ب��ه عنوان فرزن��دان اناث متوف��ی 10- روح انگی��ز چترائی 
عزیزآبادی ش.ش 2 به عنوان همسر متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی 
وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 13 شعبه اول حقوقی و 

حسبی شورای حل اختالف تیران

خبرخبر

 مدی��ر ح��وادث و فوریت ه��ای پزش��کی اس��تان اصفه��ان گفت: 
بر اثر واژگونی 2 خودرو در راه های درون شهری استان اصفهان،10 

نفر شامل 8 زن و 2 مرد، مجروح و راهی بیمارستان شدند.
دکتر غفور راستین اظهار کرد: ساعت 16 و 47 دقیقه روز جمعه یک 
دستگاه خودروی 206 در منطقه اصغرآباد خمینی شهر واژگون شد 

که در این حادثه، پنج زن مصدوم شدند.
وی افزود: پس از اعالم این حادثه به ات��اق فرمان 115، بالفاصله 2 
واحد امداد فوریت های پزش��کی بر بالین مصدومان حاضر شدند و 
همه آنها را پس از انجام خدمات درمانی اولیه به بیمارستان شهید 

اشرفی خمینی شهر منتقل کردند.
مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
همان روز در حادثه ای دیگر، بر اثر واژگونی یک دس��تگاه خودروی 
سواری پراید در بلوار جانبازان زرین شهر، پنج نفر شامل 2 مرد و سه 

زن مجروح شدند.
راستین خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه نیز توسط آمبوالنس 

به بیمارستان شهدای لنجان انتقال پیدا کردند.

بامداد دیروز بود که پدر نگران پسربچه خون آلودش را به بیمارستان 
بازرگان رساند و خواست تا او را نجات دهند.

کادر پزشکی بیمارستان بازرگان که وضعیت وخیم پرهام کوچولو 
را می دیدند با وجود تالش بس��یار نتوانس��تند جان پرهام کوچولو 
را نج��ات دهند و م��رگ مرموز وی خیل��ی زود به بازپرس س��عید 
احمدبیگی اطالع داده ش��د و تیمی از اداره10 پلیس آگاهی تهران 

برای رازگشایی دست به کار شد.
پدر جوان پرهام کوچولو که کودکی یازده س��اله بود، در تحقیقات 
جنایی گفت: ب��ه خاطر اختالفات خانوادگی با همس��رم از هم جدا 
ش��دیم و به همراه دو پس��رم در خانه ای در منطقه شهید محالتی 

زندگی می کنم.
وی افزود: ساعت 3/5 بعدازظهر بود که پس��ر 11 ساله ام را با موتور 
به مدرس��ه بردم، در زمان بازگش��ت دیدم پرهام در ح��ال بازی از 
 تراس خان��ه که طبقه چهارم س��اختمان اس��ت به پایین س��قوط 

کرده است. 
بنابر ای��ن گزارش، تحقیق��ات میدانی در زمین��ه علت یابی مرگ و 

سقوط پرهام کوچولو ادامه دارد.

 عروس افغ��ان که به اته��ام قتل ش��وهرش در زندان 
به س��ر می برد، با تالش مددکاران زندان توانست دیه 
درخواستی اولیای دم را تهیه کند و در آستانه آزادی 

قرار گیرد.
ش��امگاه 21 فروردین س��ال 88 کارآگاه��ان جنایی 

پلیس آگاهی از قت��ل مرد افغان در اتاق س��رایداری 
خانه ای در خیابان ولنجک تهران مطلع شدند.

ماموران با حضور در آنجا مشاهده کردند مرد نگهبان 
غرق در خون افتاده است. همس��ر مقتول برای ادامه 
تحقیقات به پلیس جنایی منتقل شد. او در بازجویی 

اولیه مدعی شد سارقان با ورود به خانه او را مورد آزار 
و اذیت قرار داده و پس از س��رقت از اتاق سرایداری، 

شوهر او را به قتل رسانده اند.
درادامه بررسی پزشکی قانونی نشان داد او مورد آزار 
و اذیت قرار نگرفته و ب��ه احتمال قوی او مرتکب قتل 
همسرش شده اس��ت. بنابراین با دس��تور قضایی زن 
جوان بازداش��ت ش��د و بعد از سه س��ال اعتراف کرد 
شوهرش را کشته اس��ت. او اعتراف کرد برای ارتباط 

با مرد دیگری نقشه قتل شوهرش را اجرا کرده بود.
او مدتی بعد در شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران 
محاکمه شده و با توجه به این که اولیای دم در خواست 
دیه کرده بودند، او از مجازات قصاص نجات پیدا کرد 
و به هفت س��ال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای 
دم محکوم ش��د. این حکم به تایید قضات دیوان عالی 
کشور رسید. این زن پولی نداشت که بابت دیه بپردازد؛ 
بنابراین واحد مددکاری زندان تالش برای نجات وی 
را آغاز کرد و سرانجام توانستند با پرداخت70 میلیون 

تومان به اولیای دم رضایت آنها را کسب کنند. 
 قرار اس��ت زن نجات  پیدا ک��رده از م��رگ به زودی 

از زندان آزاد شود و زندگی جدیدی را شروع کند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

واژگونی 2 خودرو در اصفهان
10 مصدوم برجا گذاشت

 سقوط مرگبار پسر 11ساله 
از طبقه چهارم خانه

زن همسرکش در آستانه آزادی

اعظم زنده است. اعظم پس از 21 روز شکنجه توسط 
شوهرش، هنوز زنده است؛ او و دخترانش 21 روز غذا 
نخوردند، اما هنوز زنده اند. هدی��ه و هانیه دختران 
 پنج و هفت ساله او هنوز زنده اند، اما دیگر هیچ وقت 

از صدای زنگ خانه خوشحال نمی شوند.
 اعظم هر ش��ب، خاط��رات تلخ 21 روز ش��کنجه را 
در ذهنش مرور می کند که چگونه ش��وهر معتادش 
 توانس��ت او را با چاقو آزار دهد، آن زم��ان که آب را 

به زور در دهان��ش می ریخته و دیگر نمی توانس��ته 
نفس بکشد. او هر شب که می خوابد به یاد شب هایی 
می افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون 
اکس��یژن می خوابید و پاهایش می س��وخته چون 
ش��وهرش زیر صندوق آتش روش��ن می کرد. اعظم 
می خواهد بخوابد، اما خی��ال دخترانش نمی گذارد. 
او هن��گام نفس کش��یدن به یاد لحظ��ه ای می افتد 
 که ش��وهرش در حال خف��ه کردن دخت��رش بود. 

به یاد شکسته ش��دن فک هانیه با ضربات وحشیانه 
شوهرش می افتد. در مجموع، این 21 روز می گذرد 
 و یک شب شوهر شیش��ه ای اعظم، مردی غریبه را 
به خانه می آورد، او که توهم خیانت داش��ته به مرد 
غریبه می گوید که تو همسرم را می شناسی و با هم 
رابطه داشته اید، مرد که اوضاع زن و بچه ها را می بیند 
 ب��ه بیرون رفت��ه و به پلیس مش��هد زن��گ می زند؛ 
به هر حال بعد از پنهان ش��دن و فرار کردن ش��وهر 
اعظم، پلیس او را دس��تگیر می کندو به بازداشتگاه 
می ب��رد، اعظ��م و دو دختر نی��ز توس��ط اورژانس 

اجتماعی به بهزیستی واگذار می شوند.

شکنجه هولناک زن جوان توسط همسرش



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
هر كس به مردم خوش گمان باشد، محبت آنان 

را به دست مى  آورد.
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معرفی کتاب

 کتاب » یک چش��م به هم زدن « نوش��ته » ابراهیم ره��ا « فیلنامه ای
 طنز اس��ت که انتش��ارات » مروارید « آن را چ��اپ و راهی بازار نش��ر 

کرده است.
ابراهیم رها که سال ها س��ابقه قلم زدن برای مطبوعات را دارد و اغلب 
دس��تمایه آثارش نیز حول محور تجربیات دیده ها و شنیده ها و آنچه 
 در سال های س��ال حضورش در عرصه مطبوعات به دست آورده است،

 این بار در تازه ترین اثرش با عنوان » یک چش��م به هم زدن « به سراغ 
فیلم نامه نویسی رفته است.

 » یک چش��م به هم زدن « فیلم نامه ای طنز اس��ت که البته به اذعان 
نویسنده فرق های اساس��ی با همه فیلم نامه هایی که تا به حال خوانده 

یا دیده ایم، دارد.
چنان که در پشت جلد این اثر می خوانیم: » یک چشم بر هم زدن یک 
جور شعبده بازی اس��ت، فیلم نامه اس��ت و در عین حال چشم بندی و 

شعبده هم هست.
 مربوط به آن وقت هایی اس��ت که آدم ذهنش جرق��ه می زند. در واقع 

در این کتاب ذهن من دهد و برق زده. 
این فیلم نام��ه از آن فیلم نامه ها ک��ه خواندید یا فیلم ش��ان را دیده اید 

حسابش جداشت. «
 ابراهی��م ره��ا پی��ش از این کت��اب » چق��در خوبی��م ما را « منتش��ر 
کرده بود که به رفتارشناسی ایرانیان با زبان طنز می پرداخت که البته 

 خودش اعتقاد داش��ت جدی ترین اثری اس��ت که تا به حال منتش��ر 
کرده است.

 ابراهیم رها کتاب های دیگری را نیز ب��ه نگارش درآورده که در این جا 
به برخی از آنها اش��اره می کنیم:» نگاتیو «، »شب نشینی در جهنم«، 
» دو قطعه عکس ۶ در ۴ «، » چس��ب زخم «، » ش��رلوک هولمز خالی 
نبند «،» پای��ان «،» کفت��رون «،» فرهنگت منو کش��ته«،»عزاداری« 
 و » چن��د نام��ه ب��ه ریمیدی��وس « از دیک��ر آث��ار وی هس��تند.
 کتاب» یک چشم به هم زدن « را انتش��ارات مروارید در قطع جیبی  ،

۷۱ صفحه و قیمت ۵ هزار تومان منتشر کرده است.

» یک چشم به هم زدن «

 

آشپزی

گوناگون

    

این پاستا با بقیه پاستاهایی که درست کرده اید فرق دارد. تفاوت آن هم 
به خاطر داشتن سس منحصربه فرد آن اس��ت. اگر پاستا  خور هستید، 

حتما این پاستا را با سس بی نظیرش امتحان کنید.
 مواد الزم برای  تهيه پاستای خوشمزه با سس ریحان و گردو:

۱ بسته پاستای۵00 گرمی،2 ق س اس��فناج خردشده،۴ ق س ریحان 

خردشده،۱ پیمانه کلم سفید ریز خردش��ده، ۱ پیمانه روغن زیتون، ۱ 
پیمانه گردوی خردشده،2 حبه س��یر خردشده،۱ پیمانه پنیر پارمسان 

رنده شده،۱ پیمانه پنیر ریکوتا، نمک و فلفل به میزان الزم.
 ط�رز تهيه پاس�تای خوش�مزه ب�ا س�س ریح�ان و گردو:

ابتدا پاس��تا را آماده کنید. به این صورت که در قابلم��ه ای مقداری آب 
بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید تا جوش بیاید، سپس پاستا را داخل 
آن بریزید و صبر کنید تا نرم شود. پاستای نرم شده را آبکشی کرده و کنار 

بگذارید.
در این فاصله، کلم سفید، اسفناج، ریحان، روغن زیتون، سیر و مقداری 
نمک و فلفل را داخل مخلوط کن یا ظرف غذا س��از بریزید و دستگاه را 
روش��ن کنید تا همه مواد خوب باهم مخلوط شوند. در انتها پنیر ریکوتا 
را اضافه کرده و دوباره دستگاه را روشن کنید تا پنیر با بقیه مواد مخلوط 

شود.
در یک ظرف مناسب پاستا را با نیمی از سس حاصل خوب مخلوط کنید. 
مابقی سس را در کنار پاستا س��رو کنید. در انتها پنیر پارمسان را روی 

پاستا بریزید و سپس آن را سرو کنید.
 روش دیگر:

اگر می خواهید این پاستا را با مرغ درس��ت کنید، یک عدد سینه مرغ را 
بپزید و آن را ریش ریش کنید، سپس به مواد داخل سس اضافه کرده و 

همراه با پاستا سرو کنید.

 دختری که فقط تيک تاک مى خورد!
 ناتالی کوپر، دختری ۱۷ ساله اس��ت که به بیماری عجیبی مبتال است؛ 
او هر بار که چیزی می خورد، مریض می شود. در حقیقت، او هیچ چیزی 
 ج��ز » آدامس های نعنایی تیک ت��اک « نمی تواند بخ��ورد و فقط آن ها 
با بدنش سازگاری دارد. او مابقی مواد مغذی مورد نیاز بدنش را از طریق 

لوله ای که پزشک ها برای او طراحی کرده اند، دریافت می کند.
 موسيقى دانى که مرتب سکسکه مى کند

کریس س��ندز، 2۴ س��اله و اهل لینکولن، هر دو ثانیه یک بار سکسکه 
می کند. گاهی اوق��ات نیز پیش می آی��د که کریس هن��گام خواب هم 

سکسکه می  کند. او تمام درمان های موجود پزشکی، یوگا و هیپنوتیز را 
انجام داده، اما مشکلش حل نشده است.

کریس خ��ودش فک��ر می کن��د که رفلک��س اس��ید مع��ده اش باعث 
 سکس��که هایش اس��ت. بیماری کریس باعث ش��ده تا او نتواند درست 
کار کند و تاکنون تنها چهار مرتبه اجرا داش��ته است. در هفته های آتی 
قرار است که یک عمل جراحی بر روی او انجام شود تا بلکه سکسکه های 

کریس قطع شود!
 دختری که پس از خنده، غش مى کند

کای آن��دروود،20 س��اله، به بیم��اری کاتاپلکس��ی مبتال اس��ت که بر 
 اس��اس آن، هر نوع هیجان قوی منجر به سست ش��دن ماهیچه هایش 
خواهد شد. نشاط، عصبانیت، ترس، شگفت زدگی، حیرت و حتی خجالت 
از جمله این موارد هستند. بیشترین تعداد از حال رفتن او در طول یک 

روز۴0 مرتبه بوده است. کای اهل بریتانیا است.
 دختری که به تکنولوژی آلرژی دارد

صحبت کردن با گوشی همراه و آشپزی با مایکرو ویو برای خیلی ها یک 
امر عادی است، اما دبی برد به امواج این چنینی آلرژی دارد. 

این زن 39 س��اله امواج الکترومغناطیس حساس��یت دارد و به سرعت 
پوستش سرخ می شود و پلک هایش نیز متورم می شوند. او منزل محل 
سکونتش را به ش��کلی طراحی کرده که در آن بتواند به راحتی و به دور 

از مشکل زندگی کند.

طرز تهيه پاستای خوشمزه
با سس ریحان و گردو

بيماری های باورنکردنى  )3(

کودک
برای یک مادر بوس��یدن کودکش طبیعی ترین راه برای ابراز عالقه است. در واقع 
بوس��یدن کودک قابل انتظار ترین عملی اس��ت که از یک مادر می توان دید. این 
بوس��یدن از نظر احساس��ی روی مادر و فرزند تاثیر می گذارد. اما آیا می دانستید 

بوسیدن کودک در طوالنی مدت برایش مزایایی هم دارد؟ متعجب خواهید شد: 
 بوسيدن فرزندتان سطح IQ او را افزایش مى دهد

دو چیز را هرگز نباید نادیده گرفت، وقتی کودک گریه می کند و زمانی که می خواهد 
مورد توجه واقع شود. با اینکه برخی افراد بالغ بر این عقیده هستند که باید اجازه داد 
کودک به گریه کردن ادامه دهد چون باعث می شود از نظر احساسی قوی و مستقل 

شود، اما نمی دانند این کارشان چه آسیبی می تواند به کودک وارد کند. 
تحقیقات در س��ال۱9۵0 و تحقیقات دیگری که اخیرا در دانش��گاه پورتسموث 
انگلیس انجام گرفت این را ثابت کرد. آن ها این آزمایش را روی شامپانزه ها انجام 
دادند. در این آزمایش شامپانزه ها از دلبس��تگی محروم می شدند و مشخص شد 
بلوغ فکری این شامپانزه ها از آنهایی که مورد مهر و محبت مادری قرار می گرفتند، 

کمتر بود. 
در تحقیقی دیگر که توسط دانشکده پزشکی واشنگتن انجام گرفت، عکس های 
مغزی نشان داد عشق مادری در مورفولوژی مغز کودک دخالت دارد. مرکز آموختن 
و حافظه مغز که با واکنش به استرس نیز در ارتباط است هیپوکامپ نامیده می شود. 
هیپوکامپ در کودکانی که خوب پرورش یافته اند نسبت به کودکانی که با آن ها 

درست رفتار نشده۱0 درصد بزرگ تر است. 
 مغز فرزندتان یک سیم سخت نیست و بسیار انعطاف پذیر است. پس فضایی که 

در آن بزرگ می شود می تواند روی ذهنش تاثیر بگذارد و آن را شکل دهد. 
س��و گرهارد در کتابش با نام» چرا عش��ق اهمی��ت دارد « توضی��ح می دهد که 
چگونه دوست داشتن یک کودک روی رش��دش تاثیر می گذارد. او بر این عقیده 
 است که دوست داش��تن کودک و نش��ان دادن آن از طرق لمس یا با جواب دادن 
به سیگنال های او کمک می کند مغز او بدون اینکه درگیر استرس شود، رشد کند. 

چرا باید 
کودکان مان را ببوسيم؟

 به نام پدر، ابراهيم حاتمى کيا

» ع��راق ت��ا اینج��ا اومده ب��ود. داش��ت می رس��ید جل��و تا 
 اینجا. م��ا اینجا س��نگر دی��ده بان��ی داش��تیم.  همی��ن جا!

. م��ن اینج��ا رو می��ن  . .  م��ن ب��ه خاط��ر اون نام��ردا
کاش��تم. دنیا چرا این طوری میش��ه مرتضی؟ کی به کیه؟ من 
تاوان چیو باید پس بدم؟ چی رو؟ حبیبه کجا بود؟ این پا رو بگیر 

پای حبیبه ام رو بهم پس بده! به خودت قسم  راضیم. 
خداااا! خدااااا! من یک پدرم من  نمی تونم زجر حبیبه رو تحمل 

کنم. من جنگیدم نه اون! من اعتقاد داشتم نه اون.
این پا رو بگیر پای حبیبه رو بهم پس ب��ده « این دیالوگ های 
مان��دگار را وقتی از ده��ان پرویز پرس��تویی در نقش یک پدر 
 بس��یجی و رزمنده می ش��نویم که دخترش حبیب��ه پایش را 
به خاطر گذاش��تن روی مین هایی که پ��درش در زمان جنگ 

مجبور به گذاشتن آنها بوده از دست می دهد. 
» به نام پدر « س��اخته ابراهیم حاتمی کیا در سال ۸۴ یکی از 

پدرانه ترین فیلم های سینمای ایران است.
 بوی پيراهن یوسف، ابراهيم حاتمى کيا

 حتی اگر سال ها قبل این فیلم را دیده باش��ید وقتی نام آن را 
می ش��نوید اولین صحنه ای ک��ه یادتان خواه��د آمد و هرگز 
فراموش��ش نمی کنید دویدن های » علی نصیریان « در نقش 
پدر است که هنگام رس��یدن کاروان اسرا فرزندش را میان آنها 

پیدا کند.
ب��وی پیراه��ن یوس��ف و موس��یقی ب��ی نظی��رش از جمله 

فیلم ه��ای پدران��ه در س��ینمای ایران اس��ت که ب��ه خوبی 
 توانس��ته دلبس��تگی یک پ��در به فرزن��د مفقود ش��ده اش را

 نشان دهد.
 دهليز، بهروز شعيبى

رض��ا عط��اران در نق��ش پ��در معلمی اس��ت که چند س��ال 
 قبل در ی��ک درگی��ری خیابانی ناخواس��ته کس��ی را به قتل 
می رساند و حاال همس��رش ش��یوا در تمام این سال ها تالش 
کرده است که پسرشان امیرعلی را در غیاب پدرش بزرگ کند 
 و برای جلوگی��ری از قصاص نفس، رضایت خان��واده مقتول را 
بگی��رد. ام��ا امیرعلی ح��اال در هفت س��الگی م��ی فهمد که 
 پدر دارد و پدرش ب��ه خاطر کاری ک��ه انج��ام داده در زندان

 اس��ت. ش��کل گیری روابط این پدرو پس��ر در زندان و تداوم 
در روزهایی که پدر از زندان مرخصی گرفته اس��ت یک پدرانه 

آرام و نجیب را رقم زده است.
» - چرا آقاهه هول��ت داد نزدیش؟- چ��ون عصبانی بود.- اون 
به ما فحش داد- ازش ناراحت ش��دی؟- اوه��وم- ولی ما باید 
معذرت خواهی می کردی��م.- اون در روی ما بس��ت.- بعضی 
 وق��ت ها نم��ی بخش��ند.- چ��را باید بری��م مع��ذرت خواهی 

کنیم؟ چون کار بدی کردیم.- ما رو که نمی بخشند. «
 حوض نقاشى، مازیار ميری

 دوپدرو م��ادر کم ت��وان ذهن��ی با بازی ش��هاب حس��ینی و 
 ن��گار جواهریان پس��ر س��المی به نام س��هیل دارند. س��هیل 
دانش آموز مقطع دبس��تان اس��ت و هرچه بزرگ تر می شود 

فاصله اش با پدرو مادرش بیشتر می شود.
  به طوری که دوس��ت ندارد با آنها زندگی کن��د. تالش مادر و 
به خصوص پدر س��هیل ب��رای اینکه برای فرزندش��ان والدین 

بهتری باشند لحظات عاطفی زیادی در فیلم ایجاد کرده است. 
به خصوص زمانی که سعی می کنند درست کردن پیتزا غذای 

موردعالقه فرزندشان را یاد بگیرند. 
اما عاطف��ی ترین لحظه این فیلم س��ینمایی ک��ه لحظه کامال 
پدرانه اس��ت. وقتی  اس��ت که پدر س��هیل به مدرسه پسرش 
می رود و زیرپنجره از پس��رش به خاطر اینکه او پدرش ش��ده 
عذرخواهی می کند: » - ببخش����ید که بابات شدم سهیل... 
 خدا تورو یهویی داد خب... اولش که شبیه بچه قورباغه بودی ...

همه گفتن شبی������ه باباش شد.
اما خوبه یواش یواش قش��نگ ش��دی... مث��������ل مریم...

گریه نکن ! نه نه.... گریه کن...، فقط سرتو باال بگیر گریه کن...!!! 
مثل مرد ! «

 طال و مس، همایون اسعدیان

آقاس��ید رضا با ب��ازی بهروز ش��عیبی طلبه جوانی اس��ت که 

 برای ش��رکت در کالس های اخالق یکی از اس��اتید مش��هور 
 به تهران آمده اس��ت. اما بیماری زهرا سادات همسرش با بازی 
ن��گار جواهریان روند زندگ��ی آنها را تغییر می دهد. آقا س��ید 
تمام تالش��ش را می کند تا در نب��ود و بیماری م��ادر، بچه ها 
 احس��اس کمبود و ناراحتی نداشته باش��ند. لحظه رقصیدن یا 
به قول سیدرضا نای نای کردنش برای شاد کردن بچه ها یکی 
از لحظات شیرین و پدرانه این فیلم تحسین شده است با اینکه 

ما این لحظه را نمی بینیم.
 فرشته ها باهم مى آیند، حامد محمدی

 یک روحانی ج��وان به ن��ام » احم��د « با همس��رش » لیال « 
در تهران زندگی س��اده ای دارند تا اینکه لیال متوجه می شود 
س��ه قلو باردار اس��ت. حاال احمد باید تمام تالش��ش را بکند 
 تا بتوان��د از عهده خرج س��ه قلوها بر بیاید. ط��وری که مجبور 
می شود در یک فیلم س��ینمایی به ناچار در نقش یک روحانی 
 بازی کن��د. کاری که ب��ا واکنش منف��ی دوس��تانش روبه رو 
می ش��ود. تالش پدرانه احمد ب��رای تامین مع��اش زندگی و 
مهربانی های همس��رانه اش لحظات ش��یرینی را در این فیلم 

خلق کرده است. 
یک��ی از لحظات به ی��اد ماندن��ی ای��ن فیلم جایی اس��ت که 
 احمد بع��د از ب��ازی در فیلم س��ینمایی مورد س��رزنش دیگر 
طلبه ها قرار می گیرد و در جواب می گوید: » مرد باید نوکر زن 

و بچه اش باشه. «

» پدرانه « های سینمای ایران چه فیلم هایی هستند؟ )1(

 چند فيلم س�ينمایى ایرانى ب�ه خاطر مى آورید ک�ه قهرمان آنها پ�در خانواده 
باشد؟

تعداد فيلم س�ينمایى ه�ای پدرانه در س�ينمای جهان به خصوص س�ينمای ما 
 کمتر از آن اس�ت که بتوانيد در زمانى کوتاه آنها را به خاطر بياورید. پدرها حتى 

 در س�ينمای ما هميش�ه در حاش�يه قرار دارند. برای ش�ان کمتر فيلم س�اخته 
 مى ش�ود، کمتر دیده مى ش�وند و هميش�ه کمتر قربان صدقه ش�ان مى رویم. 
با این حال به آرشيو فيلم های ایرانى سر زدیم تا فيلم ها و لحظه های پدرانه ای 

که دوست شان داشتيم را جدا کنيم.
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